EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2017. november 23-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT

1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi
bejelentési eljárásról
2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) Önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú felépítmény társasházzá
nyilvánításáról, illetve Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének
156/2016. (X.11.) határozatának módosításáról
4. Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
5. Beszámoló a „Környezetvédelmi
környezeti állapot felmérésről

Alap”

felhasználásáról,

tájékoztató

a

6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
7. Polgármester jutalmazásáról
8. Kazincbarcikai
nyilatkozatról

Tankerületi

Központ

részére

nyújtandó

tulajdonosi

9. Siewierz testvérvárossal kötendő nemzetközi együttműködés programjának a
jóváhagyásáról
10. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről

11. Edelényi Kistérség
módosításáról

Többcélú

Társulása

társulási

megállapodásának

Zárt ülés:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetéről, és az ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről

E d e l é n y, 2017. november 23.
Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 23án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Csabai Gyula képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
157./ számú előterjesztésnél:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetéről, és az ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről
Sáhó Zoltán Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő
jelen van.
Napirend előtt két témában ad tájékoztatást, az egyik az egyre nagyobb
közérdeklődésre számot tartó uszoda megnyitása. Egyre többen érdeklődnek nap, mint
nap, hogy mikor várható az uszodának a megnyitása. Ezzel kapcsolatban tudni kell, a
tanuszodát a magyar kormány támogatásával a Nemzeti Sportközpontok építették, a
Sportközpont volt a beruházó. Az üzemeltetés is a Nemzeti Sportközpont feladata lesz,
tehát az önkormányzat az üzemeltetésben nem fog részt venni. Nekik az volt a
feladatuk, amit a Nemzeti Sportközponttal kötött szerződésben vállaltak, hogy kiépítik a
parkolót, megépítik a kerítést, a közműcsatlakozásokat, stb. Ezeket maradéktalanul
megvalósították. A tanuszoda gyakorlatilag két hónapja készen van, apróbb
javítanivalók voltak még, de a múlt héten megtörtént az uszoda műszaki átadása. Jelen
pillanatban a használatbavételi, illetve engedélyezési eljárás van folyamatban. Amíg
nincs meg a használatbavételi engedély, addig az uszodát nem lehet működtetni,
üzemeltetni. Reméli, hogy mielőbb meglesz a használatbavételi engedély és utána egy
hónapos terhelési próba után, amit a gyermekek csoportokban már használhatnak. Az
uszoda ünnepélyes átadást követően nyit ki ténylegesen a nagyközönség számára is.
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Azt nem tudja megmondani, hogy ez mikorra várható, nemcsak a Nemzeti
Sportközpontot hívta fel telefonon, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is
felhívta és megkérdezte, hogy várhatóan mikor lesz az ünnepélyes átadás az
uszodának, de egyelőre erre nem tudtak választ adni. Kéri a lakosság elnézését,
türelmét addig, amíg nem történik meg az uszoda hivatalos átadása. Az önkormányzat
Facebook oldalán közzétettek egy felhívást, miszerint egy férfi úszómestert keresnek,
amit rengetegen megnéztek, de szeretné itt is elmondani és egyben kérte kollégáját,
hogy most már módosítsa a felhívást, mert ma reggel betöltésre került az állás. Tehát a
személyzet teljes létszáma megvan az uszodának, ez nem lehet akadálya a nyitásnak.
A másik téma; néhány héttel ezelőtt egy állátvédő szervezet képviseletében egy
budapesti fiatalember élőben közvetítette Facebook oldalán az egresi cigánytelepről a
kóbor ebekkel kapcsolatos hírt, ami közel 30 perces élő adás volt, amit megnézett maga
is, és el kell mondja, döbbenetes, ami folyik és ami tapasztalható ezen a telepen. Van
olyan ház, ahol 15-16 kutyát tartanak, ezek közül nem egy, nem kettő rendkívül
agresszív, veszélyes harci kutyák, ilyet tartanak, rendkívül ápolatlanok, gondozatlanok,
éhesek a kutyák, saját piszkukban fetrengenek. Felfoghatatlan állapotok uralkodnak,
ami ellen próbáltak tenni néhány évvel ezelőtt, amikor az eb-telepet megnyitották. Most
is hangsúlyozza, nem állatmenhelyről van szó, nem állatmenhelyet nyitottak, sok-sok
állatvédő és jogvédő felfogása ellenére sem, hanem pontosan azért, hogy a városban
próbálják meg kordában tartani a kóbor ebeket, akkor, amikor évente kétszerháromszor fialtatják őket és 6-8-10 utód van egy-egy kutyától, akkor nagyon nehéz
kezelni ezt a helyzetet. Az állatorvosokkal, rendőrséggel közösen meg fogják tenni a
lépéseket a közeljövőben ennek a problémának a felszámolására is. Szintén ugyanott és
ezen a felvételen is látható, amit tudnak nagyon jól, hogy annak ellenére, hogy hosszú
évek óta évente kétszer az önkormányzat rendkívül komoly pénzt áldoz arra, hogy az
egresi telepen az illegális hulladéklerakót felszámolja és elvitesse az ott keletkezett
brutális mennyiségű szemetet, ennek ellenére hihetetlen mennyiségű szeméthalom van
az Egresen. A szolgáltatótól lekérték az adatokat, mivel a kukában ott van a chip, és
mindig nyomon követhető naponta és darabszámra, hogy melyik kuka lett és melyik
nem lett ürítve. A közterület-felügyelőket kiküldték az ürítés napján, a múlthét szerdán
és végigkísérték, és videofelvételt készítettek minden utcáról, melyből kiderült, hogy
volt két olyan utca, - a Bihari és a Rózsavölgyi út – ahol egyetlen egy házból sem vitték
ki a kukát, holott mindenütt van. A Cseres útról is egyetlen egy házból vitték ki, az
Egres úton volt néhány család, aki kitette. Többször elmondta már, de újra elmondja,
befejezték, nem fognak milliókat fizetni azért, hogy azok az emberek, akik nem
hajlandóak arra, hogy reggel felkeljenek és kihúzzák a portájukról a kukát a ház elé,
amikor jön a szállító autó. Odahordják, saját maguk alá ürítik a hihetetlen mennyiségű
szemetet, mocskot, hogy erre az önkormányzat pénzéből évente 4-5 millió forintot
fizessenek. Ezt befejezték, nem fogják elszállítani a szemetet. Délután a
közmeghallgatás előtt bővebb tájékoztatás fog nyújtani a képviselőtársai és a lakosság
részére a pályázatokról, az elnyert pályázatok egyikével szorosan összefügg ez a téma,
és el fogja mondani, hogy mi a jövő, hogyan lehet normálisan együtt élni Edelényben.
Akik nem hajlandóak normálisan együtt élni Edelényben a többségi társadalommal, azok
menjenek el innét, ahová akarnak.
Ezek után az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
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1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi
bejelentési eljárásról
2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) Önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú felépítmény társasházzá
nyilvánításáról, illetve Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének
156/2016. (X.11.) határozatának módosításáról
4. Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
5. Beszámoló a „Környezetvédelmi
környezeti állapot felmérésről

Alap”

felhasználásáról,

tájékoztató

a

6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
7. Polgármester jutalmazásáról
8. Kazincbarcikai
nyilatkozatról

Tankerületi

Központ

részére

nyújtandó

tulajdonosi

9. Siewierz testvérvárossal kötendő nemzetközi együttműködés programjának a
jóváhagyásáról
10. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről
11. Edelényi Kistérség
módosításáról

Többcélú

Társulása

társulási

megállapodásának

Zárt ülés:
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetéről, és az ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről
Polgármester 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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
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Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi
bejelentési eljárásról
2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) Önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú felépítmény társasházzá
nyilvánításáról, illetve Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének
156/2016. (X.11.) határozatának módosításáról
4. Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
5. Beszámoló a „Környezetvédelmi
környezeti állapot felmérésről

Alap”

felhasználásáról,

tájékoztató

a

6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
7. Polgármester jutalmazásáról
8. Kazincbarcikai
nyilatkozatról

Tankerületi

Központ

részére

nyújtandó

tulajdonosi

9. Siewierz testvérvárossal kötendő nemzetközi együttműködés programjának a
jóváhagyásáról
10. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről
11. Edelényi Kistérség
módosításáról

Többcélú

Társulása

társulási

megállapodásának

Zárt ülés:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetéről, és az ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről
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Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési
eljárásról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
21/2017.(XI.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1)E rendelet célja Edelény város településképének védelme érdekében a település
területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai
feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.
(2) E rendelet hatálya Edelény város közigazgatási területén a közterületen, a
közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy
köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző
személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó
elhelyezésére terjed ki.
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(3) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Edelény Város
közigazgatási területén reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót cégért
tart fenn, helyez el, valamint reklámot, plakátot, reklámhordozót, cégért kíván
elhelyezni, vagy ilyen céllal erre szolgáló felületet alakít ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 2. § 1b) pontja szerinti épülettartozék;
b)

más célú berendezés: az ülő – és parki pad, a kerékpárállvány, a

hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé
nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely;

c) reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3.
pontjában meghatározott fogalom;
d) reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.
§ 4. pontjában meghatározott eszköz;
e) utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. Korm. rendelet
1. § 11. pontjában meghatározott fogalom;
f) információs célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati
faliújság, az információs vitrin, az útba igazító hirdetmény, a közérdekű molinó;
g) közérdekű molinó: olyan elsődlegesen a település életének valamely jelentős
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó ne merev anyagból
készült hordó felületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két
felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény
homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;
h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása
céljából létesített és fenntartott elsődlegesen az önkormányzat testületei,
szervei, tisztségviselői, tagjai, tevékenységéről a lakosságot tájékoztató
berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán
kerül elhelyezésre, és amely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan
reklámok közzétételére is szolgálhat;
i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása
céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából
jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település
életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt
meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés,
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési
szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.
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3. Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó
szabályok
3. § (1) Közterületen reklám és reklámhordozó – más célú berendezések kivételével –
kizárólag az utcabútorokon azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el.
(2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútoron utólag
nem szerelhető fel azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel
együtt kell megtervezni és létrehozni.
4. § Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több
oldali hirdető felülettel kerülhet kialakításra.
5. § Kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható mértékben kell
feltüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését és címét) székhelyét. Az adatokban
bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül
módosítani kell.
6. § A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület,
hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül, mögöttes
felület eredeti állapot szerinti helyreállítás. Amennyiben a tartószerkezet vagy
annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell
tekinteni.
7. § Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetében a közterület-használati
hozzájárulás kiadása a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján
történhet.
8. § Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő
közérdekű információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami
információk.
4. Cégérek elhelyezésére vonatkozó települési követelmények
9. § A homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2
felülettel és maximum 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki.
5. Településképi bejelentési eljárás
10. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a
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településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben
foglalt követelmények érvényesítése érdekében.
(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1.
melléklet szerinti kérelem, valamint a településfejlesztési koncepcióról az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a területrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.08.) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdése szerinti építészeti- műszaki
terv benyújtásával indul.
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi
ideje a kiadmányozástól számított egy év, ami alatt az engedélyezett
tevékenység elvégezhető.
(4) Az építészeti - műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmazni:
a) műszaki leírást a településről és a műszaki kialakításról, mely
tartalmazza a létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és
technológiáját,
b) helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe
vett helyszínt, annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
c) nézetrajz,
d) utcai vázlatot,
e) látványtervet.
(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a
polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági döntés birtokában, az
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha
ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
6. Záró rendelkezések
11. §Ez a Rendelet 2018. január hó 1. napjával lép hatályba.
12.§Hatályát veszti a közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.)
önkormányzati rendelet:
a) 2. § (4)-(5) bekezdése,
b) 4. § (1) és (18) bekezdése,
c) 5. § (8) bekezdése,
d) 6. § (6) bekezdése,
e) 11. § (3) bekezdése,
f) 1. mellékletének 2. és 18. pontja.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. november
23. napján kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
Melléklet a 21/ 2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
Bejelentés

Településképi bejelentési eljáráshoz

Bejelentő
(építtető)

neve:
értesítési címe:
telefonszáma:
email címe:

A folytatni kívánt reklámelhelyezés megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Helye: …………………………………………………………………………………. Hrsz: ………………….
a reklámozás tervezett időtartama:
…………………………………………………………………………………………………………………………
dátum: ……………………………..

…………………………………………..
aláírás
Melléklet felsorolása:
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2./ Napirendi pont tárgya:
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
22/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3.
§ (1)-(2), 4. § (3), 19. §, 20. § (3), 21. § (6), 23. § (3), 34. §, 36. § (2) és 84. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.11 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.18 és 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 12/2016.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az az Edelény Város
közigazgatási területén élő 16. életévét betöltött:
a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
bevándorolt,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
d) magyar hatóságok által menekültként elismert személy,
e) hajléktalan személy,
f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló
1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgár jogosult,
akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem
benyújtásának időpontjában, a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át nem haladja meg.”
2. §A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakásigénylőt törölni kell a névjegyzékről, ha:
a) a nyilvántartásba vételt követően megállapításra kerül, hogy a
lakásigénylést vissza kellett volna utasítani,
b) az igénylő jogtalan előnyhöz jutás céljából valótlan adatot közölt,
c) az igénylő a nyilvántartásba vételt követően beköltözhető lakást vásárolt,
vagy ilyet ajándékba kap,
d) a 8. § (2) bekezdésben meghatározott éves névjegyzék javaslat elkészítése
során megjelenési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tesz
eleget.”
3. §A Rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f) Antal György út 42. és Antal György út 58. - ingyenes”.
4.§Ez a rendelet 2017. november 27. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017.november 23.
napján kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú felépítmény társasházzá
nyilvánításáról, illetve Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének 156/2016.
(X.11.) határozatának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 148./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő kérdése az Antal György úton átalakitott két ingatlannal
kapcsolatos, és mivel az előterjesztés most csak az egyik ingatlan társasházzá
nyilvánításáról szól, kkérdezi, hogy a másik ingatlannál várható-e ez a dolog, ha igen,
mikorra.
Dr.Vártás József jegyző: Reményeik szerint, ha ez a társasházzá alakítás bejegyzésre
kerül és ezt a házat sikerül beköltöztetni, - mert vannak olyan beköltözők, akik
reményei szerint, karácsonyra már ott lennének, - így a másik ház esetén is a
beköltözés fel fog gyorsulni és hamarosan itt lesz a másik háznak is a társasházzá
alakításának előterjesztése. Ahogy képviselő úr is, ők is jártak a helyszínen
polgármester úrral, sajnos eléggé fals információkkal és dezinformálással próbálják az
ott lakókat rossz irányba vezetni. Ha finoman fogalmaznak is, azt az életszínvonalbeli
különbséget, amit a költözéssel el tudnak érni az ott lakók, meg kell érteniük és el kell
fogadniuk a kiköltözést. Többségében azok fejtenek ki nagyobb ellentmondást,
ellenállást, akik vagy tisztán, vagy nem tisztán bérlőket tartanak a tulajdonukban lévő
ingatlanokban és lázítják az egyébként ott lakó tulajdonosokat, de reményeik szerint ez
a folyamat fel fog gyorsulni.
Polgármester annyit szeretne hozzátenni, hogy amikor az egész folyamatot
elindították, előtte összehívták a kolónia lakóit, és tulajdonképpen azt lehet mondani,
hogy teljesen egységes álláspontot képviseltek ők is, és örültek a lehetőségnek, majd
amit jegyző úr mondott; menetközben jöttek valakik, akik elkezdték lázítani az ott lakó
embereket, és sok-sok „bunyó” árán sikerült végre néhány ott lakót jobb belátásra bírni.
Most már elfogadják, és ha a társasházzá nyilvántítás megtörténik, gyakorlatilag
költözhetnek és ő is biztos abban, hogy ha az egyik ingatlant elfoglalják a lakók, utána a
többi lakó is fog menni utánuk abban a pillanatban.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a követkekző
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú
felépítmény társasházzá nyilvánításáról, illetve Edelény
Város Önkormányzat Képviselő - testület 156/2016.
(X.11.) határozatának módosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229
hrsz-ú felépítmény társasházzá nyilvánításáról, illetve Edelény,
Város
Önkormányzat
Képviselő-testület
156/2016.(X.11.)
határozatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő - testület) - Edelény, István király
útja 52., Adószám: 15725596-205, képviseli: Molnár Oszkár
Polgármester - mint az Edelény, 229 hrsz-ú és természetben
Edelény, Antal György út 42. szám alatt található ingatlan
tulajdonosa az ingatlanon három lakásból álló társasházat
alapít "Edelény, Antal György út 42. száma alatti
társasház" elnevezéssel.
2. A Képviselő – testület az Edelény, Antal György út 42. szám
alatti 229 hrsz-ú ingatlan „Társasházi alapító okiratát”a
határozat mellékleteként elfogadja.
3. A Képviselő - testület elrendeli a társasház alapító okirat és
mellékleteinek benyújtását az B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Edelényi Járási Hivatalhoz azzal, hogy kezdeményezze a
társasház tulajdon alapításának bejegyzését a csatolt
"Társasházi alapító okirat" tartalmának megfelelően.
4. Képviselő-testület a 156/2016. (X.11.) határozatát módosítja,
mely szerint a határozat 6. pontja helyébe a következő
szövegrész lép:

„6. Képviselő-testület a társasházban kialakított szociális
bérlakásokra vonatkozóan bérleti díjat nem állapít meg, a
bérlők az általuk igénybe vett közüzemi szolgáltatások
költségeit kötelesek megtéríteni.”
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
bejegyzéshez kapcsolódóan az alapító okiratban szükségessé
váló módosításokat saját hatáskörben szükség esetén
elvégezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

4./ Napirendi pont tárgya:
Érv Zrt.-vel megkötött használati
módosításának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

díj

felhasználásról

szóló

megállapodás

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 149./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló
megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló
megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1./ Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 2017. évi
használati díj felhasználásáról szóló időközi tájékoztatót és azt
tudomásul veszi.
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2./ Képviselő-testület – mint ellátásért felelős - a víziközművek
felújításához kapcsolódó, és a 2017 évi használati díj
felhasználásáról szóló megállapodás módosítást a határozat
mellékleteként jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására.
Határidő: 2017.11.30., illetve a beruházások lezárásának napja.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: ÉRV Zrt., osztályok

M elléklet a 126/ 2017.(XI .23.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítás
Tervezet.

Amely létrejött egyrészről
ÉRV.
ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Székhelye:
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Adószám:
11069186-2-05
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
Cégbíróság:
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Számlavezető:
Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.
Bankszámlaszám: 10200139-27008623
Képviselő:
Lőrinc Ákos vezérigazgató
mint Viziközmű-szolgáltató,
Másrészről
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye:
3780 Edelény István király útja 52.
Adószám:
15725596-2-05
Képviselő:
Molnár Oszkár polgármester
mint Közműtulajdonos között.
Megállapodás tárgya:

A 2017. évi használati díj ivó- és szennyvízközmű
fejlesztésekre
történő
felhasználására
megkötött
megállapodás 1. számú módosítása

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a szerint, ha
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását
vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az
ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.
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1. Előzmények:
Megállapodó felek a 2017. évben ivó- és szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában
tervezetten keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és
pótlásra történő felhasználását megállapodást kötöttek 2017.06.29-én.
2017 évben a szennyvízhálózaton több felújítási munka került elvégzése, melynek
következtében a jelen szerződésmódosításban foglaltakkal a fizetési feltételeket
változtatása válik szükségessé.
2. Szerződésmódosítás tárgya:
Az „A 2017. évi használati díj ivó- és szennyvízközm ű fejlesztések re
történő felhasználására m egkötött m egállapodás” tárgyában kötött
megállapodás szennyvízhálózaton végzett munkáira vonatkozó felhasználási
keretének módosítása.
3. A megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Ssz

1.
2.

Fejlesztési munka megnevezése
SZENNYVÍZ KÖZMŰ
Megállapodás alapján István király úti, Deák úti
ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrukcióra adott
használati díj előleg
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Összesen

Tervezett
bruttó értéke
Ft-ban

2.134.292,6.000.000,8.134.292,-

4. Jelen megállapodás módosítással nem érintett részek változatlan formában
hatályban maradnak.
5. A Felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratuknak mindenben megegyezőt
cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá.
Jelen megállapodás módosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány
Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg.
Kazincbarcika, 2017 november …..

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

………………………………………..
ÉRV ZRt.
Lőrinc Ákos
vezérigazgató

18

5./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti
állapot felmérésről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 150./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: A napirend előtti polgármesteri tájékoztatóban elhangzott,
hogy az egresi cigánytelepen élő embereknek hulladékgyűjtési szokása úgy alakul, hogy
a város évente sok-sok milliót költ azért, hogy elszállítassa. Ennek a pénznek számos
helye lenne, olyan helye, amely nem csak egy kisebb lakóközösséget, két utcát érint,
hanem Edelény teljes lakosságára, akár a szennyvízberuházásról, akár az ivóvízberuházásról beszélnek, tudnák támogatni. Maximálisan egyetért azzal és támogatni fog
minden olyan döntést, hogy ezt a tevékenységet, ezt a fajta életmódot meg kell
szüntetni. Bízik benne, hogy majdan térfigyelő kamerával, ha nem is fog megszűnni, de
jelentős mértékben csökkenni fog az illegális hulladéklerakóknak a képződése. Ha
visszagondolnak, egy jó pár évvel ezelőtt Edelénynek rendszeresen voltak olyan pontjai,
főleg az őszi időszakokban, ami megjelent a zöld hulladékokban és illegális lerakók
keletkeztek, de hála Istennek úgy látja, hogy megszűntek, és úgy néz ki, kezd beállni a
rend. Érthetetlen viszont az, hogy amikor megvan a kuka és tényleg annyira nem képes
a lakosság egy része, hogy kihúzza. Lehet, hogy a szállítóval kellene beszélni, hogy ne
reggel szállítsanak, hanem délután. Bízik benne, hogy ez is hamarosan javulni fog és
meg fog szűnni.
Polgármester: Képviselő úr nyitott kapukat dönget, megkérte alpolgármester urat,
hogy a Zöld Völgy Zrt-nél járjon el annak érdekében, hogy az egresi telepen a reggel 7
órás járatot délutánra rakják át, hátha addig felkelnek az éjszakás dolgozók.
Magyar Árpádné képviselő arra reagált, miszerint az Egresen két utcát érintően egy
lakó sem rakta ki a kukáját szállítási napon, szerinte az a videofelvételt azon a napon
készült, amikor a szelektívgyűjtő kukát kellett volna kirakni, és ez az, amit nem szoktak
megtenni. A vegyes hulladékgyűjtőt azért kirakják egy pár ház kivételével. A
Rózsavölgyi úton lakók többsége tudja, hogy nem igen szokták, inkább illegális helyen
ürítik ki, de több utcából is viszik oda a szemetet. Mindemellett megjegyzi, hogy nem
csak a Cseresen van illegálisan lerakott szemét, hanem a Bányász út végén is van több
helyen. Szerinte az illegális szemétlerakások akkor fognak megszűnni, ha térfigyelő
kamerákat fognak kihelyezni, akkor lesz eredménye, de előtte el kellene vitetni a
szeméthalmazt.
Polgármester: Van egy rossz híre, amikor a fekete kukát ürítették, arról is készült
felvétel, az eredmény ugyanaz. Ez most szerinte meddő vita, nem kell belemenni
mélyebben, Borza Bertalan képviselő úr is elmondta erről a véleményét.
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A ma délutáni közmeghallgatáson talán egy picit fel tudja villantani az esetleges
megoldási lehetőséget a jövőben. Az, hogy kamera meg nem kamera, persze a kamera
biztosan jó lesz, de megkérdezi, mit érnek azzal, ha látják, hogy ki hordja oda
rendszeresen a szemetét, akkor mit tudnak vele kezdeni? Börtönbe nem zárhatják,
megbüntethetik, úgysem fogja kifizetni, ugyanúgy, mint ahogyan a szemétszállítási díjat
sem fizeti senki, de még sorolhatná. Ez sokkal összetettebb probléma, mint ami a
szemétről szól esetleg.
Ezek kután a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló
a
„Környezetvédelmi
Alap”
felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot
felmérésről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
megtárgyalta
a
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról,
tájékoztató a környezeti állapot felméréséről szóló
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. január 1. napjától 2017. november 08. napjáig
terjedő időszakra vonatkozó „Környezetvédelmi Alap”
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, és a város
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Kft.
6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 151./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása
alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások
alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által
ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2018. évi
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal, illetve 2017. december 31.
jegyző
Titkárság, intézmények
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M elléklet a 128/ 2017. (XI .23.) határozathoz

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám:

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó

2018. évi belső ellenőrzési terv

Készült: 2017. november 14.

Készítette:
Dr. Párkányi Tünde Annamária
belső ellenőr

Jóváhagyta:
Dr. Vártás József
jegyző
Bevezetés
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A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére.
Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzatok
működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés
elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, hogy a belső ellenőrzés, mint
tevékenység hozzáadott érték növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a
belső ellenőrzés az Önkormányzatok felelős irányításának részeként, illetve egyik
fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye, az azt megillető
szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.
Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és
irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése
munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző
összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok, valamint az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása döntésük alapján az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal keretén belül külső szolgáltató bevonásával gondoskodik a
belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
1. Az ellenőrzési terv készítése során felhasznált kimutatások, elemzések,
egyéb dokumentumok
− Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve
− Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési Stratégiai
terve
− Interjú kérdőív a jegyző és az intézményvezetők elvárásainak
megismerésére
− Kockázatelemzés
2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés
eredményének összefoglalása
A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:
• az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységeket, továbbá az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó
tevékenységeket,
• a
helyi
nemzetiségi
önkormányzatok
működését,
könyvvezetési
kötelezettségét,
• a felső vezetés javaslatait
• korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait,
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• a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső
ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés
optimálisan lefedje a szervezet működését.
A kockázatok feltérképezéshez a belső ellenőr az interjú kérdőív módszerét használta
a vezetés elvárásainak megismerésére, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a
korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített intézkedési tervek
figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az éves terv.
A belső ellenőrzési terv megalapozásához szükséges kockázatelemzés
során 5 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer
működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg
kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként
kifejezve). A belső ellenőr a tapasztalatai és szakmai megítélése alapján értékelte az
egyes kockázati tényezők adott rendszerre gyakorolt hatását. A kockázatelemzés az
éves ellenőrzési terv 1. számú mellékletét képezi.
3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri
kapacitás

Átlagos munkanapok
száma / fő

Létszám
(fő)*

Ellenőri napok száma összesen
(Átlagos munkanapok száma
Létszám)

Nettó munkaidő

92

1

92

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)

67

1

67

Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)

8

1

8

5

1

5

Képzés (pl. 10%)

2

1

2

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)

10

1

10

Összes tevékenység kapacitásigénye

92

1

92

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:

67

1

67

Tartalékidő

-

-

-

Külső szakértők (speciális szakértelem)
igénybevétele

-

-

-

Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső
szolgáltató által)

-

-

-

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás
meghatározása

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés,
tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés,
vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel,
stb. (pl. 5%)
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Sorszám

1.

2.

3.

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő
időszak

Közérdekű
adatok
közzétételének vizsgálata

Célja:
Közzétételi kötelezettségének eleget tesz-e az
Önkormányzat
Közzétételi folyamat és kontrollok lépéseinek
ellenőrzése
Módszerei: a közzétett adatok tételes vizsgálata
Időszak: 2017-2018. év

Pénzkezelés ellenőrzése

Pénzkezelés ellenőrzése

Azonosított kockázati tényezők

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Nyilvánosságra hozatal jogszerűsége

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Edelény Város
Önkormányzata

Célja: annak megállapítása, hogy a közpénzek
felhasználása megfelelően történt-e, a
szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e, volt-e
büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság
Módszerei: A bizonylatok, nyilvántartások,
elszámolások szúrópróbaszerű, szükség esetén
tételes ellenőrzése
Időszak: 2017.év

Nem
szabályszerű
gazdálkodás
érvényesült, büntető, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás, vagy hiányosság történt.

Célja: annak megállapítása, hogy a közpénzek
felhasználása megfelelően történt-e, a
szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e, volt-e
büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság
Módszerei: A bizonylatok, nyilvántartások,
elszámolások szúrópróbaszerű, szükség esetén
tételes ellenőrzése
Időszak: 2017.év

Nem
szabályszerű
gazdálkodás
érvényesült, büntető, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás, vagy hiányosság történt
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Ellenőrzés
tervezett
ütemezése

I. negyedév

Ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri napok
száma)

10 ellenőrzési nap

Pénzügyi
ellenőrzés

Szakácsi Község
Önkormányzata

I. negyedév

12 ellenőrzési nap

Pénzügyi
ellenőrzés

Abod Község
Önkormányzata

II. negyedév

12 ellenőrzési nap

4.

5.

6.

A 2018. évi országgyűlési
képviselő-választás
költségelszámolása

Belső kontrollrendszer
kialakításának és
működtetésének
ellenőrzése

Belső kontrollrendszer
kialakításának és
működtetésének
ellenőrzése

Célja:A választásra biztosított normatívák
célnak megfelelő felhasználása
Módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások
tételes vizsgálata
Időszak: 2018. év

Nem a jogszabályi előírásoknak
megfelelően
használták
fel a
pénzeszközöket.

Célja: annak megállapítása, hogy a belső
kontrollrendszer kialakítása és működtetése
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
Módszerei:
Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes
ellenőrzése
Időszak: 2018. év

Nincs
kialakítva
a
kontrollrendszer,
vagy
megfelelően működik.

Célja: annak megállapítása, hogy a belső
kontrollrendszer kialakítása és működtetése
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
Módszerei:
Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes
ellenőrzése
Időszak: 2018. év

Nincs kialakítva a belső
kontrollrendszer, vagy nem
megfelelően működik.
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belső
nem

Edelényi Közös
Önkormányzati
Hivatal

III. negyedév

3 ellenőrzési nap

Rendszer
ellenőrzés

Edelényi Szociális
Szolgáltató
Központ

III. negyedév

15 ellenőrzési nap

Rendszer
ellenőrzés

Edelény város
Önkormányzata

IV. negyedév

15 ellenőrzési nap

Pénzügyi
ellenőrzés

5. A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez és az
egyéb tevékenységekhez
szükséges kapacitás tervezése
a) Soron kívüli ellenőrzésekre 10 ellenőri munkanap került tervezésre,
mely a nettó munkaidő 14,9%-a.
b) Tanácsadói tevékenységre a tervezett kapacitás összesen 8 ellenőri
munkanap, ami a nettó munkaidő 11,9 %-a.
c) Képzésekre tervezett kapacitás 2 ellenőri munkanap, ami a nettó
munkaidő kapacitás 2,9%-a.
d) Egyéb tevékenységre tervezett kapacitás 5 ellenőri munkanap, amely a
nettó munkaidő kapacitás 7,4%-a.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet: Kockázatelemzés
számú melléklet: Létszám és erőforrás
számú melléklet: Ellenőrzések
számú melléklet: Tevékenységek

Edelény, 2017. november 14.

Dr. Párkányi Tünde Annamária
belső ellenőr
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1.sz. melléklet
Kockázatelemzés a 2018. évi belső ellenőrzési
Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok
1
2
3
4
5

Humánerőforrás gazdálkodás
Pénz- és értékkezelés rendje
Belső kontroll működése
Közérdekű adatszolgáltatás
Korábbi ellenőrzések tapasztalatai
Összesen:
Magas kockázat
Közepes kockázat
Alacsony kockázat

Szervezet neve
Súly

tervhez

nagy (3)
nagy (3)
nagy (3)
nagy (3)
nagy (3)

Bekövetkezés
hatása, súlya

Kockázat
értéke

közepes (2)
közepes (2)
közepes (2)
közepes (2)
közepes (2)

kicsi (1)
kicsi (1)
kicsi (1)
kicsi (1)
kicsi (1)

5
8
8
8
10

5-15
8-24
8-24
8-24
10-30
39-117

Belső kontroll
működése

Közérdekű
adatszolgáltatás

Korábbi
ellenőrzések
tapasztalatai

Összes
kockázati
érték

10

80-117
50-79
-49
Pénz- és
Humánerőforrás
értékkezelés
gazdálodás
rendje
5
8

Rangsor

8

8

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

2

2

2

3

1

76

3.

2. Edelény Város Önkormányzata

2

2

3

1

1

68

4.

3. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

1

1

1

1

1

39

10.

4. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1

1

1

1

1

39

10.

5. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1

1

1

1

1

39

10.

6. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
7.
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

2

2

2

1

1

60

6.

2

2

2

1

1

60

6.

8. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

1

2

3

1

1

63

5.

9. Abod Község Önkormányzata

1

3

3

3

1

87

2.

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1

1

1

1

1

39

10.

11. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1

1

1

1

1

39

10.

12. Szakácsi Községi Önkormányzata

1

3

3

2

2

89

1.

13. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
14.
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
15. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
16. Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft.

1

1

1

1

1

39

10.

1

1

1

1

1

39

10.

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

47
47

8.
8.

Létszám és erőforrás

2. számú melléklet

Belső ellenőr
közszolgálati
jogviszonyban1

Saját
erőforrás
összesen2

Külső
szolgáltató3

Külső
erőforrás
összesen4

Bruttó
Erőforrás
összesen

terv

terv

Megállapodás alapján ellátott
belső ellenőrzés esetén

Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal
terv

tény

terv

tény

betölteni rendelkezéstervezett
re álló
létszám (fő)6 létszám (fő)7

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)

0,00

0,00

0,00

0,00

terv

tény

ellenőri nap

0,00

0,00

tény

terv

fő

0,00

0,00

I. Összesen (1-11)
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Edelény Város Önkormányzata
3. Abod Község Önkormányzata
4. Szakácsi Község Önkormányzata
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
II. Irányított szervek összesen
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
2.
Közérdek ű Muzeális Kiállítóhely
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tény

tény

ellenőri nap

ellenőri nap

67,00
52,00

67,00
52,00

0,00

0,00
0,00

terv

tény

terv

tény

más szervezetnek
más szervezetre
az adott
fordított kapacitás
szervezetre
(-)
fordított kapacitása
ellenőri nap
(+)
ellenőri nap

0,00

0,00

0,00

0,00

Az adott
szervezetre
fordított
erőforrás
összesen
(korrekciós
oszlop)
terv

tény

ellenőri nap

67,00
52,00

0,00
0,00

3,0

3,0

3,00

0,00

25,0

25,0

25,00

0,00

12,0

12,0

12,00

0,00

12,0

12,0

12,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

15,00
0,00

0,00
0,00

0,00
15,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
0,00
15,00
0,00

0,00

15,00
0,00

0,00
0,00

0,00
15,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Adminisztratív személyzet

terv

tény

betölteni tervezett
létszám (fő)

terv

tény

rendelkezésre álló
létszám (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ellenőrzések

3. számú melléklet

Szabályszerűségi ellenőrzés
Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal

terv1 tény2

I. Összesen
aa) Saját szervezetnél
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Edelény Város Önkormányzata
3. Abod Község Önkormányzata
4. Szakácsi Község Önkormányzata
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések5
b) Soron kívüli ellenőrzések6
II. Irányított szervek összesen
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
Művelődési Központ, Könyvtár és
2.
Szekrényessy Árpád Múzeum
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések

0,0
0,0

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap3
nap4

db
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)

terv

Pénzügyi ellenőrzés

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

0,0
0,0

terv

Rendszerellenőrzés

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

27,0
27,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

0,0
0,0

terv

Teljesítmény-ellenőrzés

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
15,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

0,0
0,0

terv

Informatikai ellenőrzés

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

0,0
0,0

terv

Utóellenőrzés

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

db

0,0
0,0

terv

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

terv

tény

db

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,0
12,0
12,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

15,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0
15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri külső ellenőri
nap
nap

3,0
10,0
0,0

Ellenőri
napok
összesen

Ellenőrzések összesen

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77,0
62,0
0,0
3,0
25,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

terv

tény

ellenőri nap

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77,0
62,0
0,0
3,0
25,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30

7./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester jutalmazásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 152./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem
kíván részt venni.
A napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő szavazásban való részvételével – 10 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester jutalmazásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H.§-a alapján - Molnár Oszkár polgármestert a 2017-es
évben végzett kiemelkedő munkájáért kéthavi illetményének
megfelelő összegű jutalomban részesíti a 2017. évi
költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: polgármester, pénzügyi osztály
8./ Napirendi pont tárgya:
Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére nyújtandó tulajdonosi nyilatkozatról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 153./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére nyújtandó
tulajdonosi nyilatkozatról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kazincbarcikai tankerületi Központ részére
nyújtandó tulajdonosi nyilatkozatról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Kazincbarcikai
Tankerületi Központ fenntartásában lévő, természetben
az 1472/5 hrsz-ú, 3780 Edelény, Borsodi út 150. szám
alatt található Borsodi Általános Iskola tervezett
fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatot a
határozat melléklete szerint m e g a d j a.

2.

Képviselő–testület felhatalmazza
tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő:
Felelős:
Értesül:

a

polgármestert

a

2017. november 30.
polgármester
Kazincbarcikai Tankerületi Központ, osztályok
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M elléklet a 130/ 2017.(XI .23.) határozathoz

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott Molnár Oszkár polgármester, Edelény Város Önkormányzata képviselője
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2017. (XI.23.) határozata
alapján nyilatkozom, hogy Edelény Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ megvalósítsa a Borsodi Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztését, Edelény Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő,
természetben Edelény, Borsodi út 150, 1472/5 hrsz-ú ingatlanra, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése című, EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázati
felhíváson nyertes EFOP-4.1.3-17-2017-00258 számú, „Borsodi Általános Iskola tanulást

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” projekt keretében.
Az Önkormányzat hozzájárul a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához,
továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára
rendelkezésre álljon.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi
Központtal az ingatlanra határozatlan idejű/legalább a fenntartási időszak végéig szóló
birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító vagyonkezelési szerződést köt.

Kelt: Edelény, 2017. …………………………

……………………………………………
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata
P.H.
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9./ Napirendi pont tárgya:
Siewierz testvérvárossal
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

kötendő

nemzetközi

együttműködés

programjának

a

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 154./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy a 2018-as évet Lengyelországban a Magyar Kultúra
Évének nyilvánították és ennek apropóján kérte a testvérváros polgármestere és képviselőtestülete, hogy a nagyon régi barátságra tekintettel a következő időszakban emeljék a
kölcsönös programok számát. Azt gondolja, hogy Lengyelországban erre a magyar
kulturális évre a lengyel kormány a lengyel településeket támogatja anyagilag, nekik pedig
a következő esztendőben beinduló különböző pályázatokban lesz lehetőségük arra, hogy
többek között ilyen programokra is tudjanak szentelni ezekből a forrásokból.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Siewierz
testvérvárossal
kötendő
nemzetközi
együttműködés programjának a jóváhagyásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Siewierz testvérvárossal kötendő nemzetközi együttműködés
programjának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lengyelországi Siewierz testvérvárossal kötendő (2018-2020
évekre vonatkozó) nemzetközi együttműködés programot a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a
együttműködési program aláírására.

polgármestert

az

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Siewierz Város Önkormányzata, Pénzügyi Osztály
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10./ Napirendi pont tárgya:
Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy május 1-től új helyre
költözött ús új szolgáltató biztosítja az edelényi központi orvosi ügyeleti ellátást. Eleinte
az edelényi háziorvosok közül ketten vállaltak ügyeletet, ma ott tartanak, hogy egy
háziorvos vállal havi egy ügyeletet. Ettől függetlenül az orvosi ügyelet működése a
lakosság körében rendkívül pozitív visszhangot kapott, tényleg problémamentesen
működik, köszönhető ez a szolgáltatást végző Kft-nek, doktor úrnak, illetve a megyei
kórházból kijáró, ügyeletet vállaló kórházi orvosoknak. A probléma abban merül fel,
hogy a megyei kórházban 16 óráig dolgoznak az orvosok, itt pedig 16 órától kell
biztosítani az ügyeletet, és ha esetleg egy intenzíves orvos éppen egy szívinfarktusos
beteget kezel, akkor nem tudja otthagyni. Szétnéztek néhány környező településen,
többek között Kazincbarcikán, Múcsonyban, stb., 17 órától működik az ügyelet, van,
ahol 18 órától működik csak. Azért hozta a testület elé ezt az előterjesztést, hogy
határozatban kérjék meg a háziorvosokat arra, ha már ügyeletet nem vállalnak, akkor
legyenek szívesek annyit megtenni, hogy minden nap az egyik háziorvosi körzet 17
óráig rendeljen, ezzel el tudnák érni, hogy csak 17 órától kellene kezdeni az orvosi
ügyeletet és teljesen biztonságban tudhatnák, hogy nem lesz késés addig, amíg az
orvos ideér Miskolcról.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának
kezdeményezéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta
a „Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának
kezdeményezéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
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1. Edelény

Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a háziorvosi és az orvosi
ügyeleti ellátás összehangolása céljából kezdeményezi az
edelényi
területi
ellátási
kötelezettséggel
rendelkező
háziorvosoknál, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását
követően a háziorvosi körzetek rendelési idejét úgy módosítsák,
hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon mindig
legyen olyan háziorvos aki a rendelési idejét 7:00 órakor kezdi
meg, és legyen olyan, aki 17:00 óráig rendel.

2. Képviselő-testület felkéri a háziorvosokat, hogy egyeztessenek a

rendelési idők módosításáról és írásbeli válaszukat 2017.
december 1. napjáig küldjék meg az önkormányzat részére
annak érdekében, hogy a napirendet a Képviselő-testület a
soron következő 2017. december 14. napján tartandó rendes
ülésén meg tudja tárgyalni, és a szükséges döntést meg tudja
hozni.

3. Képviselő-testület a háziorvosok munkáját megköszönve kéri

együttműködésüket a háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás
összehangolásához.
Határidő: 2017.12.14.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Eü. szolgáltató

11./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Legutóbb, amikor ebben a témában tárgyaltak úgy
fogalmazott, hogy jó nagy slamasztikában vannak. Nem sokkal vannak előbbre vagy
oldódik a helyzet, nem az edelényi orvosi ügyeleti ellátásról beszél, hanem arról a
rendszerről, ami jelenleg Magyarországon működik az ügyeleti ellátás tekintetében. Az
önkormányzati törvény értelmében az önkormányzatok feladata annak biztosítása,
finanszírozza az OEP, ráadásul a finanszírozásban egyre nagyobb ellentmondások
mutatkoznak. Nem edelényi adatokat fog mondani, hanem egy roszágos átlagot, és úgy
tudja, hogy jelen pillanatban egy átlag háziorvosi körzet éves finanszírozása eléri a 20
millió forintot, viszont ha 2000-2500 ellátottról beszélnek, addig 20 ezer ellátott esetében
ugyanezen összegről beszélhetnek nagyságrendileg, ráadásul itt az ellátás munkaidőn
kívül, tehát éjszaki pótlékkal, hétvégén, ünnepnapi ellátásokkal történik.
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Ez alulfinanszírozott, ezért is áll elő ez a helyzet, hogy nagyon nehezen találnak orvost és
nem csak azért, mert orvoshiány van, hanem azért is, hogy alulfinanszírozott az egész
rendszer. Úgy fogalmazott legutóbb, hogy edelényi képviselőként őt az érdekli elsősorban,
hogy az edelényi embereknek az egészségügyi ellátása biztosított legyen. Most egy
lépéssel közelebb lesznek efelé, hiszen már nem 45 településről beszélnek, hanem 15-ről,
így már könnyebb lesz az együttműködés. Bízik abban, hogy előbb-utóbb az
országgyűléshez, vagy a döntést hozókhoz is el fognak érni ezek az egyre több helyről futó
észrevételek, és valamilyen lépés fog ebben történni, vagy a finanszírozás tekintetében,
vagy egyéb tekintetben, hogy kikerül az önkormányzatoktól az egészségügyi ellátás egy
része, mondjuk az ügyeleti része, és nem a polgármestereknek lesz a dolga, hogy orvosok
után szaladgáljanak, és próbálják ezt a helyzetet megoldani. Reméli, hogy ezzel a
döntéssel ők is fel fogják gyorsítani, hogy véglegesen és hosszabb távra meg tudják
pályáztatni ezt a tevékenységet.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester: Az orvosi ügyelet központi finanszírozásával kapcsolatban elmondja, hogy
kormányzati, vagy parlamenti szinten általában mindent globálisan néznek, és el kell
mondani, hogy a nagyvárosokban homlokegyenest más a helyzet, akkor, amikor itt 20
ezer ellátottról beszélnek az itteni körzetükben az ügyeleti ellátás területen, addig egy
nagyvárosban 60-80 ezer fő az, amit egy központi orvosi ügyelet ellát, és per fő a
finanszírozása minden orvosi ügyeletnek. Ott nincsenek finanszírozási problémák és meg
tudják fizetni az orvosokat, az ápolónőket, az egyéb kisegítő személyzetet. Nekik azért kell
hozzátenni egyre több pénzt az orvosi ügyelethez, mert relatíve alacsony az ellátotti
lészám. Egyébként teljes mértékben egyetért képviselő úr véleményével. Az elmúlt
esztendőben kétszer írt államtitkárnak levelet ezzel kapcsolatban, mind a kettőre jó sok idő
elteltével visszajött egy semmitmondó válasz. Kérte országgyűléi képviselő urat is, hogy
próbáljon meg az ügyben eljárni. Úgy látja eddig még nem ért el az a sok-sok
segélykiáltás, ami a vidéki körzetekből érkezik, hogy tényleg hozzányúljon a kormány a
központi finanszírozáshoz. Remélik, hogy előbb-utóbb megtörténik, nekik az az egy
feladatuk van, hogy az orvosi ügyeletlüket a legmagasabb színvonalon a betegek
érdekében működtetni tudják, és nekik ezért mindent meg kell tenniük, mint ahogy eddig
is mindent megtettek.
Ezek után – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2017.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi Kistérség Többcélú
megállapodásának módosításáról

Társulása

társulási

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az „Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület kifejezi
azon szándékát, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátást az ellátást igénybe vevő települések
önkormányzataival
kötött
feladat-ellátási
szerződésekkel
Edelény Város Önkormányzata – külső egészségügyi szolgáltató
bevonásával - kívánja ellátni.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Társulási
Megállapodásának 2018. július 1. napjával történő módosítását
a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja .
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását
egységes szerkezetben a határozat 2. mellékleteként
jóváhagyja.
4. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, és az
egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 1.-3 azonnal, 4. 2018.06.30.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Társulás

1. melléklet a 133/2017. (XI.23.) határozathoz

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, István király útja 52.) társult
települési önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött
és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a
továbbiakban: Társulási Megállapodás) 2018. július 1. napjától az alábbiak szerint
módosítják:
1.
A Társulási Megállapodás 3.1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életm ód
segítését célzó szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik hétközi
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illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről
Szendrő város városközponttal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével,
jelen megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét a Szendrő
városközpontú ügyelet illetékességi területe szerinti bontásban a megállapodás 2.
melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi szolgáltató
közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP
támogatáson felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás részre. A
Társulás a díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen megállapodásban foglaltak, és
a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint utalja át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az 5.
pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének
összehangolása.
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.”
2.
lép:

A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés
„2. melléklet

Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti
illetékességi területenként
Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szendrő város k özpontú ügyelet
Település neve
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Galvács
Hidvégardó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló”

Társulási Megállapodás
maradnak.

egyéb

pontjai

változatlanul

érvényben

Edelény, ……………………
Záradék:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása törzskönyvi bejegyzés napjától
hatályos Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel, a
testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
1. Abod Község Önkormányzata:
2. Balajt Község Önkormányzata:
3. Becskeháza Község Önkormányzata:
4. Bódvalenke Község Önkormányzata:
5. Bódvarákó Község Önkormányzata:
6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:
7. Boldva Község Önkormányzata:
8. Borsodszirák Község Önkormányzata:
9. Damak Község Önkormányzata:
10. Debréte Község Önkormányzata:
11. Edelény Város Önkormányzata:
12. Égerszög Község Önkormányzata:
13. Galvács Község Önkormányzata:
14. Hangács Község Önkormányzata:
15. Hegymeg Község Önkormányzata:
16. Hidvégardó Község Önkormányzata:
17. Irota Község Önkormányzata:
18. Komjáti Község Önkormányzata:
19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:
20. Lak Község Önkormányzata:
21. Martonyi Község Önkormányzata:
22. Meszes Község Önkormányzata:
23. Nyomár Község Önkormányzata:
24. Perkupa Község Önkormányzata:
25. Rakaca Község Önkormányzata:
26. Rakacaszend Község Önkormányzata:
27. Szakácsi Község Önkormányzata:
28. Szalonna Község Önkormányzata:
29. Szendrő Város Önkormányzata:
30. Szendrőlád Község Önkormányzata:

………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (XI.23.)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Szin Község Önkormányzata:
Szinpetri Község Önkormányzata:
Szögliget Község Önkormányzata:
Szőlősardó Község Önkormányzata:
Szuhogy Község Önkormányzata:
Teresztenye Község Önkormányzata:
Tomor Község Önkormányzata:
Tornabarakony Község Önkormányzata:
Tornakápolna Község Önkormányzata:
Tornanádaska Község Önkormányzata:
Tornaszentandrás Község Önkormányzata:
Tornaszentjakab Község Önkormányzata:
Varbóc Község Önkormányzata:
Viszló Község Önkormányzata:
Ziliz Község Önkormányzata:

………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.

(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)
(………...)

Abod Község Önkormányzat képviseletében:

Balajt Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

……………………………………….
Szabó Árpád Zoltán
polgármester

Becskeháza Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Székely Jenő
polgármester

……………………………………….
Tóth János
polgármester

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Farkas Árpád
polgármester

……………………………………….
Fülöp József
polgármester

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Csabai Gyula
polgármester

……………………………………….
Tóth Attila
polgármester

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Baranyay Barnabás Sándor
polgármester

……………………………………….
Csigó Tibor
polgármester

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Molnár Oszkár
polgármester

……………………………………….
Dr. Lénárt Attila
polgármester

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Slezsák József
polgármester

……………………………………….
Varga István
polgármester
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Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Boschánszky Iván László
polgármester

……………………………………….
Matusz János Tamás
polgármester

Irota Község Önkormányzat képviseletében:

Komjáti Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Bencs Sándor
polgármester

……………………………………….
Bárczi László
polgármester

Lak Község Önkormányzat képviseletében:

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Garai Bertalan
polgármester

……………………………………….
Győrfi Gábor
polgármester

Martonyi Község Önkormányzat képviseletében:

Meszes Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Vécsei István
polgármester

……………………………………….
Rozgonyi Tibor
polgármester

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében:

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Bártfai Attila
polgármester

……………………………………….
Molnár Zoltán
polgármester

Rakaca Község Önkormányzat képviseletében:

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Kiss Béla
polgármester

……………………………………….
Lukács Attiláné
polgármester

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Oláh Lajos
polgármester

……………………………………….
Balogh Zsolt
polgármester

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Tomorszki István
polgármester

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Horváth Szilveszter
polgármester
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Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Ötvös Bálint
polgármester

……………………………………….
Szűcs - Doszpoly Gyula
polgármester

Szögliget Község Önkormányzat képviseletében:

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Üveges Attila
polgármester

……………………………………….
Holló István
polgármester

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében:

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Hermánné Dienes Piroska
polgármester

……………………………………….
Brogli Attila
polgármester

Tomor Község Önkormányzat képviseletében:

Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Szilvai Attila
polgármester

……………………………………….
Dr. Szilágyi Ferenc
polgármester

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:

……………………………………….
Beri Tamás
polgármester

……………………………………….
Krajnyák Dénes
polgármester

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Kondásné Galkó Mónika
polgármester

……………………………………….
Doszpoly Lóránd
polgármester

Varbóc Község Önkormányzat képviseletében:

Viszló Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Ifj. Molnár László
polgármester

……………………………………….
Kisfalusi Imre
polgármester

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Verebélyi Norbert
polgármester
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2. melléklet a 133/2017. (XI.23.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetben
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2004.05.26tól működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint
fogadják el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §
rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátása érdekében jön létre.
1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Társulás)
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.4. A Társulás telephelyei: 3780 Edelény, Bányász út 2.
3780 Edelény, István király útja 65.
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint.
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre.
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-,
számviteli-, gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás szervezési feladatait az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
1.9. A Társulás azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 585510
Adószám: 15585510-1-05
KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-327-05
1.10. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
1.11.

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése (kormányzati funkció száma / kormányzati funkció
megnevezése):
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A Megállapodás 4. melléklete tartalmazza.
2. A TÁRSULÁS CÉLJAI
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítása.
2.2. Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése, az
egyes
települések
önkormányzatainak
teljesítőképességét
meghaladó
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve
térségi feladatellátás rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása,
működtetése, fejlesztése.
2.3. A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
fejlesztése.
2.4. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a
kistérség területének összehangolt fejlesztése.
3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik hétközi
illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről
Szendrő város városközponttal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe
vételével, jelen megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét a Szendrő
városközpontú ügyelet illetékességi területe szerinti bontásban a megállapodás 2.
melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi
szolgáltató közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP
támogatáson felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás
részre. A Társulás a díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen
megállapodásban foglaltak, és a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint utalja
át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az 5.
pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének
összehangolása.
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait;
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3.2.2. kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását;
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében;
3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat,
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek,
3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) bekezdése
b) pontja keretében; ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása,
szervezése, ezen belül különösen:
3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét;
3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és
informális szervezetek koordinációját;
3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és
3.4.4. ifjúsági programokat szervez.
3.5.

Települési
és
térségi
esélyegyenlőségi
tervek
elkészítése,
esélyegyenlőségi
program
megvalósítása,
esélyegyenlőség
megvalósulásának elősegítése.

3.6. Bűnmegelőzési együttműködés
3.7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül különösen:
3.7.1. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában
3.7.2. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának
kidolgozásában,
3.7.3. közreműködik a térség turizmust megtartó, elősegítő programok kidolgozásában,
megvalósításában,
3.7.4.Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös
megjelentetése.
3.8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás
erősítése, kulturális örökség őrzése
3.8.1. Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése.
3.8.2. Gyermek és ifjúsági alkotótábor, művésztelep működtetése.
3.8.3. Térségi információs rendszer működtetése.
3.8.4. Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása.
3.8.5. Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése.
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3.9. Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés feladatainak
összehangolása.
3.10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása
3.11. Sport feladatok
3.11.1. Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
3.11.2. Térségi sportversenyek szervezése, rendezése.
3.11.3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
3.11.4. Térségi versenyrendszer működtetéséhez segítségnyújtás.
3.11.5. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati források gyűjtése.
3.12. Nemzetközi és térségi külföldi kapcsolatok terén:
3.12.1. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések.
3.12.2. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése.
3.13. Településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása
3.14. Nemzetiségi ügyek támogatása.
3.15. Közterület rendjének fenntartása
3.15.1. A Társulás a közterületi felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján
gondoskodik a társulás illetékességi területén lévő - de a feladatellátásra társult
önkormányzat illetékességi területéhez tartozó - közterület felügyeletéről, a
hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével, jelen és külön
megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.15.1.1. A közterület felügyelet-ellátásra társuló települések jegyzékét a
megállapodás 5. melléklete tartalmazza.
3.15.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a közterületi felügyelet adott
önkormányzatra esedékes összes díjat az 5.14. pont szerint köteles megfizetni a
Társulás részre.
3.15.1.3. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az
5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.15.2. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
4. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
4.2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási
Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely település polgármestere hívja
össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja meg
minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a
jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
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4.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
4.6. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely
település polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebekben az e
fejezet 2-5. pontjait kell alkalmazni.
4.7. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
4.8. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
4.9. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minősített többségű döntés szükséges:
4.9.1. a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához,
4.9.2. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választáshoz,
4.9.3. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
4.9.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
4.9.5. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat
meghatároz, továbbá a
4.9.6. jogszabály által előírt esetekben,
4.9.7. Társulási Tanács által a Tag társulásból történő kizárásához.
4.10. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a
korelnök hívja össze és vezeti.
4.11. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
4.11.1. a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,
a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.3. a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon
belül.
4.12. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4.13. A Társulási Tanács:
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4.13.1 zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési
ügy
tárgyalásakor, fegyelmi
büntetés
kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
4.13.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
4.13.3 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
4.14. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
4.14.1. elnökének, alelnökének megválasztásáról,
4.14.2. a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
4.14.3. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
4.14.4. költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
4.14.5. költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről,
átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza,
4.14.6. közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más
társulással
történő
megállapodásról,
közös
fejlesztések,
beruházások
megvalósításáról,
4.14.7. tagok költségviselése mértékéről,
4.14.8. a Tag társulásból történő kizárásáról.
4.15. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak
nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az
egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a
szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket, valamint a Mötv. által
előírt elemeket.
4.16. „A jegyzőkönyvet az elnök és az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

írja alá. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő 15 napon
belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.”

4.17. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.18. A Társulási Tanács elnöke:
4.18.1.
4.18.2.
4.18.3.
4.18.4.
4.18.5.
4.18.6.

ellátja a Társulás képviseletét,
összehívja a Társulási Tanács ülését;
vezeti a tanácskozást;
érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
ellátja a társulás képviseletét;
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4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az
előző évi beszámolót és zárszámadást.
4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az ajánlatkérőt
megillető döntési jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
Bizottság(ok)
4.19. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására,
szervezésére bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja,
a térség területén működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek,
valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a
Társulási Tanács tagja.
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási
Tanács határozza meg.
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
4.21.2. a Társulás alkalmazottja.
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú
Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül
kell kiválasztani.
4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a
bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk
állapítanak meg.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése,
végrehajtás szervezése) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal) útján látja el a hivatalon belül önálló osztályként működő szervezeti egységgel.
4.26. Az önálló szervezeti egység elnevezése: Kistérségi Osztály.
4.27. Az Osztály munkaszervezeti feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.28. A Kistérségi Osztály köztisztviselői felett a munkáltatói jogot Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja.
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5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli
többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét
határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a
Hivatal útján gondoskodik.
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön
szabályzat tartalmazza.
5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak
a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában
érintett önkormányzatok kezesség és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az
adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére.
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi
Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az
Elnökség tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól felvilágosítást kérhet.
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve,
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév
május 31. és október 31. napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Hétközi ill.
hétvégi orvosi ügyeleti rendszer finanszírozását lakosságszám arányosan havi
bontásban előre a hónap 5. napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Társulás az
orvosi ügyelet díját havonta egy összegben utalja át az egészségügyi szolgáltató
részére, a szolgáltatóval kötött megállapodásban foglaltak szerint.
5.7. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál
figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási
megállapodás 1. melléklete tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelőző január 1.
napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév március 31. napjáig aktualizálni
szükséges.
5.8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az
esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a
hátralékos tagot.
5.9. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
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5.10. A tagönkormányzatok által vállalt orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó
pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat orvosi ügyelet feladatellátáshoz
kapcsolódóan vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési
megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás
a követelést bírósági úton érvényesíti.
5.12. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak
áll fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult.
5.13. Tagönkormányzatok vállalják, hogy az orvosi ügyelet feladatellátás díjfizetésére
vonatkozóan a fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 3.
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a
Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8
napon belül.
5.14. A közterületi felügyelet-ellátásra társuló települések a településükre eső feladatellátás összes díjának havi költségét előre megfizetik a Társulás számlájára minden hó
5. napjáig. A díjszámítás alapját az adott önkormányzat minden év december 31-ig
leadott feladatellátásra vonatkozó költségvetése képezi. A tagönkormányzatok által
vállalt közterület felügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásaik nem
teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó)
alkalmazása.
6. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
6.1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
6.2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
6.2.1. a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
6.2.2. a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
6.2.3. az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok stb.),
6.2.4. központi költségvetési támogatás,
6.2.5. pályázati úton elnyert támogatások.
6.3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is
hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a
Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
6.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon
szaporulata.
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6.5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási
Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet
nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen
állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet
sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz
évig, egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem
idegeníthető el.
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt,
azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult
csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról,
illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási
Tanács dönt.
Kiválás
7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó
napjával lehet.
7.6. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Kizárás
7.7. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a döntés
meghozatalát követő második hónap utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját,
amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségének a fizetési határidő lejártát
követően részére megküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőig nem tett eleget.
A kizárást megalapozza különösen az orvosi ügyelethez fizetendő hozzájárulás
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megfizetésének elmulasztása, amennyiben a Tag a fizetési felszólításban tűzött
határidőig sem rendezi hátralékát.
A Társulás megszűnése
7.8. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a
megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
7.9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
7.10. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő
kötelezettségek kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg.
7.11. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
7.11.1. a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni,
7.11.2. a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani,
7.11.3. tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
7.12. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak
abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak
ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján
használati díj illeti meg.
7.13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon
megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok
és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.
7.14. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények
kielégítése során a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak,
amelyek a társulási megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások
ellátását nem veszélyeztetik.
Visszafizetési kötelezettségek
7.15. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a
jogszerű felhasználásért.
7.16. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges
feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám
szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi
költségvetésnek megfizetni.
7.17. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg.
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7.18. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült,
köteles annak összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés
időpontját megelőzően visszafizetni.
7.19. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőkeelhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19.
pontjában meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
7.20. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 9-14. pontja
megfelelően alkalmazandó.
8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
8.1. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály alapján hatáskörrel
rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzése
a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső
ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait ellátó székhely szerinti
Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső
ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok
szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez szükséges
feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A belső
ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási
szerződés részletezi.
8.2. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését
célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell
felvenni és azt a társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás
tagjainak meg kell küldeni.
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Jelen Társulási Megállapodás a bejegyzés napjával hatályba. A Társulási
Megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített
többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
9.2. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
2004. május 26-án kelt Társulási Megállapodás a módosításaival együtt.
9.3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a
helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok
felülvizsgálják.

9.3.1 Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
a) A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás
célját, indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a
módosítás pontos szövegét.
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b) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a
társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a
kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok
polgármestereinek.
c) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30
napon belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
d) A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített
többséggel dönt.
e) Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a
módosítást, úgy a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok
polgármesterei aláírják.
9.4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
9.5 Felek jelen megállapodás értelmezésében, illetve teljesítésével kapcsolatos vitás
kérdéseiben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
9.6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8
nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni,
amelyről jegyzőkönyv készül.
9.7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott
módon felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
9.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
E d e l é n y, ……………………….
Zár a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester

Abod Község Önkormányzat képviseletében:

Balajt Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

……………………………………….
Szabó Árpád Zoltán
polgármester
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Becskeháza Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Székely Jenő
polgármester

……………………………………….
Tóth János
polgármester

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Farkas Árpád
polgármester

……………………………………….
Fülöp József
polgármester

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Csabai Gyula
polgármester

……………………………………….
Tóth Attila
polgármester

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Baranyay Barnabás Sándor
polgármester

……………………………………….
Csigó Tibor
polgármester

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Molnár Oszkár
polgármester

……………………………………….
Dr. Lénárt Attila
polgármester

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Slezsák József
polgármester

……………………………………….
Varga István
polgármester

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Boschánszky Iván László
Polgármester

……………………………………….
Matusz János Tamás
polgármester
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Irota Község Önkormányzat képviseletében:

Komjáti Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Bencs Sándor
polgármester

……………………………………….
Bárczi László
polgármester

Lak Község Önkormányzat képviseletében:

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Garai Bertalan
polgármester

……………………………………….
Győrfi Gábor
polgármester

Martonyi Község Önkormányzat képviseletében:

Meszes Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Vécsei István
polgármester

……………………………………….
Rozgonyi Tibor
polgármester

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Bártfai Attila
polgármester

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Molnár Zoltán
polgármester

Rakaca Község Önkormányzat képviseletében:

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Kiss Béla
polgármester

……………………………………….
Lukács Attiláné
polgármester

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Oláh Lajos
polgármester

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Tomorszki István
polgármester

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Balogh Zsolt
polgármester

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Horváth Szilveszter
Polgármester
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Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Ötvös Bálint
polgármester

……………………………………….
Szűcs - Doszpoly Gyula
polgármester

Szögliget Község Önkormányzat képviseletében:

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Üveges Attila
polgármester

……………………………………….
Holló István
polgármester

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében:

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Hermánné Dienes Piroska
polgármester

……………………………………….
Brogli Attila
polgármester

Tomor Község Önkormányzat képviseletében:

Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Szilvai Attila
polgármester

……………………………………….
Dr. Szilágyi Ferenc
polgármester

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:

……………………………………….
Beri Tamás
polgármester

……………………………………….
Krajnyák Dénes
polgármester

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Kondásné Galkó Mónika
polgármester

……………………………………….
Doszpoly Lóránd
polgármester

66

Varbóc Község Önkormányzat képviseletében:

Viszló Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Ifj. Molnár László
polgármester

……………………………………….
Kisfalusi Imre
polgármester

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Verebélyi Norbert
polgármester
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok a
határozataikban jóváhagyták, kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
száma:
1. Abod Község Önkormányzata:
2. Balajt Község Önkormányzata:
3. Becskeháza Község Önkormányzata:
4. Bódvalenke Község Önkormányzata:
5. Bódvarákó Község Önkormányzata:
6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:
7. Boldva Község Önkormányzata:
8. Borsodszirák Község Önkormányzata:
9. Damak Község Önkormányzata:
10. Debréte Község Önkormányzata:
11. Edelény Város Önkormányzata:
12. Égerszög Község Önkormányzata:
13. Galvács Község Önkormányzata:
14. Hangács Község Önkormányzata:
15. Hegymeg Község Önkormányzata:
16. Hidvégardó Község Önkormányzata:
17. Irota Község Önkormányzata:
18. Komjáti Község Önkormányzata:
19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:
20. Lak Község Önkormányzata:
21. Martonyi Község Önkormányzata:
22. Meszes Község Önkormányzata:
23. Nyomár Község Önkormányzata:
24. Perkupa Község Önkormányzata:
25. Rakaca Község Önkormányzata:
26. Rakacaszend Község Önkormányzata:
27. Szakácsi Község Önkormányzata:
28. Szalonna Község Önkormányzata:
29. Szendrő Város Önkormányzata:
30. Szendrőlád Község Önkormányzata:
31. Szin Község Önkormányzata:
32. Szinpetri Község Önkormányzata:
33. Szögliget Község Önkormányzata:
34. Szőlősardó Község Önkormányzata:
35. Szuhogy Község Önkormányzata:
36. Teresztenye Község Önkormányzata:
37. Tomor Község Önkormányzata:
38. Tornabarakony Község Önkormányzata:
39. Tornakápolna Község Önkormányzata:
40. Tornanádaska Község Önkormányzata:
41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:
42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:
43. Varbóc Község Önkormányzata:
44. Viszló Község Önkormányzata:
45. Ziliz Község Önkormányzata:

Megállapodást

Jóváhagyó határozat
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (XI.23.)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
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1. m elléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről és
lakosságszámáról

SORSZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TAG NEVE

SZÉKHELYE

Abod
Község
Önkormányzata
Balajt
Község
Önkormányzata
Becskeháza
Község
Önkormányzata
Bódvalenke
Község
Önkormányzata
Bódvarákó
Község
Önkormányzata
Boldva
Község
Önkormányzata
Borsodszirák
Község
Önkormányzata
Bódvaszilas
Község
Önkormányzata
Damak
Község
Önkormányzata
Debréte
Község
Önkormányzata
Edelény
Város
Önkormányzata
Égerszög
Község
Önkormányzata
Galvács
Község
Önkormányzata
Hangács
Község
Önkormányzata
Hídvégardó
Község
Önkormányzata
Hegymeg
Község
Önkormányzata
Irota
Község
Önkormányzata
Komjáti
Község
Önkormányzata
Lak
Község
Önkormányzata
Ládbesenyő
Község
Önkormányzata
Martonyi
Község
Önkormányzata
Meszes
Község
Önkormányzata

3753 Abod,
Magyar u. 42.
3780 Balajt,
Fő út 55.
3768 Becskeháza,
Fő út 52.
3768 Bódvalenke,
Szabadság u. 65.
3764 Bódvarákó,
Szabadság u. 16.
3794 Boldva,
Széchenyi István út 5.
3796 Borsodszirák,
Fő út 35.
3763 Bódvaszilas,
Kossuth Lajos út 21.
3780 Damak,
Szabadság út 35.
3825 Debréte,
Petőfi Sándor u. 3.
3780 Edelény,
István k. u. 52.
3757 Égerszög,
Béke u. 29.
3752 Galvács,
Bereg út. 10.
3795 Hangács,
Szabadság u. 21.
3768 Hidvégardó,
Tornai út 106.
3786 Hegymeg,
Petőfi S. u. 18.
3786 Irota Petőfi S. u.
66.
3765 Komjáti,
Petőfi S. u. 13.
3786 Lak,
Kossuth u. 18.
3780 Ládbesenyő,
Kossuth Lajos u. 64.
3755 Martonyi,
Fő út 54.
3754 Meszes,
Fő u. 39.
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KÉPVISELŐ NEVE
Rescsánszki Bertalanné

230
Szabó Árpád Zoltán
502
Székely Jenő
34
Tóth János
256
Farkas Árpád
97
Csabai Gyula
2462
Tóth Attila
1233
Fülöp József
1057
Baranyay Barnabás Sándor
258
Csigó Tibor
22
Molnár Oszkár
9995
Dr. Lénárt Attila
62
Slezsák József
96
Varga István
587
Matusz János Tamás
601
Boschánszky Iván László
130
Bencs Sándor
76
Bárczi László
230
Garai Bertalan
678
Győrfi Gábor
282
Vécsei István
449
Rozgonyi Tibor
182
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

Nyomár
Község
Önkormányzata
Perkupa
Község
Önkormányzata
Rakaca
Község
Önkormányzata
Rakacaszend Község
Önkormányzata
Szakácsi
Község
Önkormányzata
Szalonna
Község
Önkormányzata
Szendrő
Város
Önkormányzata
Szendrőlád
Község
Önkormányzata
Szín
Község
Önkormányzata
Szinpetri
Község
Önkormányzata
Szögliget
Község
Önkormányzata
Szőlősardó
Község
Önkormányzata
Szuhogy
Község
Önkormányzata
Teresztenye
Község
Önkormányzata
Tomor
Község
Önkormányzata
Tornabarakony Község
Önkormányzata
Tornanádaska Község
Önkormányzata
Tornaszentjakab
Község
Önkormányzata
Tornaszentandrás
Község
Önkormányzata
Tornakápolna Község
Önkormányzata
Varbóc
Község
Önkormányzata
Viszló
Község
Önkormányzata
Ziliz
Község
Önkormányzata

3795 Nyomár,
Szabadság u. 45.
3756 Perkupa,
Kossuth L. u. 12.
3825 Rakaca,
Petőfi S. u. 92.
3826 Rakacaszend,
Fő u. 13.
3786 Szakácsi,
Petőfi S. u. 2.
3754 Szalonna,
Fő tér 1.
3752 Szendrő,
Hősök tere 1.
3751 Szendrőlád,
Fő u. 63.
3761 Szin,
Szabadság u. 18.
3761 Szinpetri,
Dózsa Gy. u. 58.
3762 Szögliget,
Kossuth L. út 57.
3757 Szőlősardó,
Széchenyi I. u. 23.
3734 Szuhogy,
József A. u. 52.
3757 Teresztenye,
Rákóczi F. u. 18.
3787 Tomor,
Kossuth u. 75.
3765 Tornabarakony,
Dózsa Gy. u. 34.
3767 Tornanádaska,
Kossuth L. u. 44.
3769 Tornaszentjakab,
Rákóczi F. u. 25.

Bártfai Attila
333
Molnár Zoltán
917
Kiss Béla
912
Lukács Attiláné
390
Oláh Lajos
165
Balogh Zsolt
1 051
Tomorszki István
4 212
Horváth Szilveszter
2 117
Ötvös Bálint
841
Szűcs - Doszpoly Gyula
241
Üveges Attila
649
Holló István
121
Hermánné Dienes Piroska
1 160
Brogli Attila
26
Szilvai Attila
241
Dr. Szilágyi Ferenc
29
Beri Tamás
731
Kondásné Galkó Mónika
219

3765
Tornaszentandrás,
Hunyadi J. u. 4.
3761 Tornakápolna,
Dózsa Gy. u. 31.
3756 Varbóc,
Petőfi S. út 18.
3825 Viszló,
Fő út 70/A.
3794 Ziliz,
Dózsa Gy. u. 1.

Krajnyák Dénes
205
Doszpoly Lóránd
20
Ifj. Molnár László
64
Kisfalusi Imre
68
Verebélyi Norbert
376
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2. melléklet
Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi
területenként

Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Szendrő város központú ügyelet
Település neve
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Galvács
Hidvégardó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
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3. m ellék let
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott ……………………………………………………………………………………….............
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető
pénzintézetemet, hogy a…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………....-nál
(a pénzintézet neve és címe) vezetett ………………………………………………………. számú
számlámat Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a
……………………………………………számla javára megterhelje.
Kelt: ………………………………………..
……………………………………..
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása

Záradék:
……………………………………………………………………………………………….
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul vesszük, hogy
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulása
mint
jogosult
a………………………………….…………….…………………………………………….létrejött
társulási
megállapodás
alapján felmerült követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással
érvényesítheti.
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában
nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről,
illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti Edelényi Kistérség Többcélú Társulását.
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt: ………………………………………..
………………………………….…..
pénzintézet
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4. melléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
A kormányzati funkció szerinti megjelölése
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése):
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
031030 Közterület rendjének fenntartása
031060 Bűnmegelőzés
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

Közterületi felügyeletben részt vevő települések

5. melléklet

1./ Edelény
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Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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