,

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. december 13. napján a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással
kapcsolatos feladatellátásról
2. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
4. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
okiratának módosításáról
5. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár rendezéséről
6. A Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés keretében pályázat
benyújtásáról személyes találkozó létrehozására
7. AZ edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
8. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
9. Edelény Város
jóváhagyásáról

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2019.

évi

munkatervének

10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
11. Miskolci Tankerületi
módosításáról

Központtal

kötött

vagyonkezelési

szerződés

2.

számú

12. III. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
E d e l é n y, 2018. december 13.
Dr.Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Fischer Ferdinánd, Káli
Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné,
Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Loj Balázs alpolgármester, Béres Tibor képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a jelenleg 11 fős
testületből 9 fő képviselő jelen van.
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Beszámoló
a
városban
végzett
települési
hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról

folyékony

kommunális

2. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
4. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
okiratának módosításáról
5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
6. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár
rendezéséről
7. A Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés keretében
pályázat benyújtásáról személyes találkozó létrehozására
8. AZ
edelényi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

9. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
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10. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének
jóváhagyásáról
11. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Javasolja napirendről levenni az „Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának
módosításáról” szóló 186./ sorszámú előterjesztést. A Kincstár kérte, hogy a képviselőtestület 2019-ben tárgyalja az előterjesztést. Javasolja továbbá napirendre felvenni a
„Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú
módosításáról” szóló 175./ sorszámú, valamint a „III. számú fogorvosi körzet
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról” szóló 176./
sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a
módosítással együtt.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 9 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az
alábbiak szerint:
1. Beszámoló
a
városban
végzett
települési
hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról

folyékony

kommunális

2. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
4. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
okiratának módosításáról
5. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár
rendezéséről
6. A Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés keretében
pályázat benyújtásáról személyes találkozó létrehozására
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7. AZ
edelényi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

8. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
9. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének
jóváhagyásáról
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
11. Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú
módosításáról
12. III. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással
kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő az előterjesztéssel kapcsolatban két dologra szeretné felhívni
a figyelmet, az egyik az, hogy az ÉRV Zrt. ezeket a díjtételeket 2014-től változatlanul
alkalmazza, ami pozitívum. A másik a közületi szennyvíz mennyisége, ami 168 m3 egy
év alatt. Szívesen látna egy olyan előterjesztést, amivel még egyszer érdemes lenne
nekifutni mind a lakossági, mind a közületi szennyvízhálózatra való rákötések
szorgalmazásának. Vélelmezi, hogy talán még lenne rá fogadókészség.
Polgármester: Ezt jelezni fogják az ÉRV-nek, de azt tudni kell, hogy Edelényben a
szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakoztatott ingatlanok bőven 90 % fölött vannak. A
magáningatlanoknál ott nincs rákötés, ahol vagy a gerinc nincs kiépítve, vagy fizikai
lehetetlenség adott ingatlant rákötni a hálózatra. Nyilván a közületek picit másabbak,
ezt a felvetést mindenképpen jelezni fogják.
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A határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a városban végzett települési folyékony
kommunális
hulladékszállítással
kapcsolatos
feladatellátásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a beszámoló a városban végzett települési
folyékony
kommunális
hulladékszállítással
kapcsolatos
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV
Zrt. Edelény városban végzett települési folyékony
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
szóló beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
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Melléklet a 140/2018.(XII.13.)
határozathoz

2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
munkájáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a polgármester
munkájáról
Előadó: polgármester

Edelényi

Kistérség

Többcélú

Társulásában

végzett

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester az előterjesztés kapcsán annyit szeretne elmondani, hogy
kínkeservesen, nagyon sok nehézség árán sikerült ebben az esztendőben is minden
olyan többcélú társulási ülést összehívni, megtartani, ami határozatképes is volt. Erről a
társulásról tudni kell, hogy csak és kizárólag a futó, illetve még fenntartásra kötelezett
projektek miatt létezik, illetve ami még talán ennél is fontosabb, a központi orvosi
ügyelet működtetése, ami még a társulás feladata.
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Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásában végzett munkájáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásában végzett munkájáról szóló beszámolót és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ 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 – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Képviselő-testület a 127/2018.(X.30.) határozatával jóváhagyott
Módosító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a.) Módosító okirat az alábbi 2. ponttal egészül ki:
„2. Az Alapító okirat „3. A költségvetési szerv irányítása,
felügyelete” pontja a következő alponttal egészül ki:
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
2. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Módosító okiratát egységes
szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely módosított Alapító okiratát
egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint
jóváhagyja.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának és a
Módosító okiratának a Magyar Államkincstár részére történő
megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1. mellékelt a 143/2018.(XII.13.) határozathoz

Okirat száma: 1/M/2018.

Módosító okirat
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az Edelény
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. április 11. napján kiadott, 1/A/2017.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2018.(X.30.) és 143/2018.(XII.
13.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat következő 7. sora elhagyásra
kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltoztatásával:
„7

Közösségi épület

3780 Edelény, István király útja 63.”

2. Az Alapító okirat „3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete” pontja a
következő alponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt: Edelény, 2018. …………

P.H.

___________________________
Molnár Oszkár polgármester
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2.melléklet a 143/2018.(XII.13.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi Művelődési
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratát a következők szerint
adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.megnevezése: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely
1.2.2.rövidített neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49.
1.3.2.telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Művelődési Központ

3780 Edelény, Borsodi út 9.

2

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(rövid neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Borsodi út 155.

3

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(rövid neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Váralja u. 1.

4

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(rövid neve: Borsodi Tájház)

3780 Edelény, Váralja u. 2.

5

Edelény Városi Televízió

3780 Edelény, Borsodi út 9.

6

Borsodi Földvár

3780 Edelény, Bors vezér út

7

Konyha

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.

8

Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.”

2.. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.01.17.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.2. A költségvetési szerv irányító szervének
3.2.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
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3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.2. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység feladatok ellátása.
4.3. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal,
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi
közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi
személyek számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a
könyvtári szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzés
lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatása,
kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a
tájékoztatást,
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények
előkészítését és szervezését,
a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép használat,
fénymásolás.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
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- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom fellendítése
érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.
Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek
működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken:
képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település lakóinak
érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr
művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző közművelődési
tevékenységeket
- Értékközvetítés, érték teremetés fórumainak megszervezését, pódiumműsorok,
kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes, illetve támogatást
igénylő rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi
Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a városi,
állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az alábbi
tevékenységeket látja el:
lapkiadás,
képfelvétel, sokszorosítás,
hirdetés,
videofelvétel készítés,
filmgyártás,
televíziós műsorszolgáltatás,
hírügynökségi szolgáltatás.
4.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az
önkormányzati
vagyonnal
kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

13

való

gazdálkodással

11

082070

Történelmi
hely,
építmény,
működtetése és megóvása

12

082091

Közművelődés
fejlesztése

13

082092

Közművelődés –
értékek gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

15

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16

083020

Könyvkiadás

17

083030

10

083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

19

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

20

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

21

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

26

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

27

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

–

közösségi

és

hagyományos

egyéb

látványosság

társadalmi

részvétel

közösségi

kulturális

4.6. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelényi Járás területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.2. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az
intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az
egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere
gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével,
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti
jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
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2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4

Közfoglalkoztatási
jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról

5./ Napirendi pont tárgya:
A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár rendezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy ő elment az iskolához és megnézte a kaput.
Szerinte egy ilyen sérülésnek a kapun is kell, hogy legyen nyoma. Nem látott rajta sem
festéknyomot, sem horzsolást. Nem is nagyon életszerű, hogy megtörténjen, mert ha
záródik egy kapu, a gépkocsivezetőnek észre kell vennie, és meg kell, hogy álljon, és
nem megy rajta végig. Nem látja az önkormányzatnak a felelősségét sem az ügyben,
hiszen ha ez egy meghibásodott szerkezet volt, akkor valakinek meg kellett volna
javítani, a javítás nem történt meg. Az önkormányzat felelősségét ő nem látja ebben a
káresetben.
Polgármester: Az, hogy a kapun nem látszik sérülés, talán azért nem, mert zárt
profilból készült szerkezet, amely elég monstrum egy személyautó karosszériájához
képest, ami vékony lemezből készül. Nem gondolja, hogy képviselő úr arra akart
célozni, hogy esetleg biztosítási csalásról van szó, mert erről szó sincs. A felelősség
megosztása az önkormányzatot is érinti, mert az az ingatlan az önkormányzat
tulajdonában van, és az önkormányzat egy teljeskörű vagyonbiztosítással rendelkezik. A
kapcsolatot felvették a biztosító társasággal, de erre az esetre a biztosítást nem tudják
érvényesíteni. Nyilván ezt a következő esztendőben kiküszöbölik, és az ilyen jellegű
eseményekre is kiterjesztik a felelősségbiztosítást. Az, hogy életszerű-e az, hogy
rázáródik egy kapu, de lehet úgy is mondani, hogy nem életszerű, de azért
elképzelhető, hogy valaki figyelmetlen, vagy vannak előtte, vagy gyalogosok mennek a
járdán és közben nem veszi észre, hogy záródik a kapu. Ebben az ügyben egy
pedagógusról van szó, aki nem edelényi lakos, személy szerint nem ismeri, de a Szent
Miklós Általános Iskolában tanít. Igazgató úr kérte azt, hogy osszák meg az iskola, az
önkormányzat és a pedagógus között ennek a kárnak a megtérítését. Ő a maga részéről
ezt támogatja, de mindenkinek szíve joga, hogy támogatja-e, vagy nem.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt
gépjárműkár rendezéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt
gépjárműkár rendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesült
arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a Miskolci
Egyházmegye fenntartásában lévő Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen
használt területen (Konyhához bevezető út) az elektromosan
működő kapu rázáródott az Intézmény dolgozója, Vass Lajosné
tulajdonában lévő, KCJ-890 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift
1.3 GLX típusú gépjármű oldalára, amelynek következtében a
gépjárműben a Fejes Albert (3528 Miskolc, Szrogh Sámuel u.
33.) fényező és mázoló mester kalkulációja szerint bruttó
523.954,-Ft összegű kár keletkezett.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat
vagyon- és felelősségbiztosítása és az egyéb munkaadói
felelősségbiztosítás szabályzata alapján az Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt-nek a gépjárműben bekövetkezett kárért
nem áll módjában kártérítést nyújtani.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a
gépjárműben keletkezett kár rendezése során – a javítási
költségeket a kárt elszenvedővel és a Miskolci Egyházmegyével
megosztva – a kár egyharmad részét, bruttó 175.000,-Ft-ot
megtérítse.
4. A Képviselő-testület a kártérítés összegét a 2018. évi tartalék
terhére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a kár
részbeni megtérítéséhez szüksége megállapodás teljes körű
elkészíttetésére és aláírására, valamint az összeg kifizetésére.
Határidő: kárrendezés végidőpontja
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Intézmény, Miskolci Egyházmegye, károsult,osztályok
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6./ Napirendi pont tárgya:
A Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés keretében pályázat
benyújtásáról személyes találkozó létrehozására
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy egy pályázat segítségével tudtak kétszer találkozni a
Székelyhíd-i Önkormányzat és intézmények vezetőivel. Elsőként ők jártak Edelényben a
Császtai búcsún, akkor három napot töltöttek itt, majd kaptak egy viszont meghívást,
ahol képviselőtársai, a Szent Miklós Általános Iskola pedagógusai vettek részt, ami egy
két és fél napos látogatás volt. Ennek során megismerték Böjte Csabának azt a
tevékenységét, amellyel úgy gondolja, hogy már világhírnévre tett szert. Székelyhídon is
működik egy gyermekszeretet otthon, ahol 60 gyermeket gondoznak, nevelnek,
etetnek, altatnak. Ezek a gyermekek színtiszta magyar gyermekek. Olyan családok
gyermekeiről van szó, akiknek vagy elzüllöttek a szülei, vagy egyszerűen eldobták a
gyerekeket. Ebben az intézményben 3 éves kortól 16 éves korig nevelkednek a
gyermekek. A Szent Miklós Általános Iskola már hosszú évek óta, adventi időszakban
egy busszal látogat el és adományt visz a gyermekeknek. Nem lehet elmondani, amit
ott tapasztal az ember, ezt csak személyesen lehet átélni, őt is rendkívüli módon
megérintette, ami ott történik, ebben a szeretetotthonban a gyermekekkel
kapcsolatban, és ezt pozitív értelemben gondolja. Azt tudni kell, hogy Böjte Csaba
Erdély szerte 83 szeretetotthont tart fenn, több mint 1200 gyermekről gondoskodik úgy,
hogy a román államtól egyetlen egy fillért nem kap. Tehát mindent, amit ott
elfogyasztanak, fölvesznek a gyermekek, gyakorlatilag mind az ő munkájának az
eredménye és a segítő emberek jó szándéka. A Szent Miklós Általános Iskola
pedagógusai holnap mennek egy busszal és viszik az összegyűjtött adományokat. Ő is
szombaton fog elmenni lengyel barátaival, teljesen magánúton, akiknek elmesélte ezt a
dolgot és ők is ki akarják venni ebben a részüket, ennek a szeretetotthonnak a
megsegítéséből. Biztatni tud mindenkit, aki segíteni akar, segíthet bármilyen
adománnyal, mert ezek a gyermekek megérdemlik a szerető gondoskodást.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A
Partiumi
Székelyhíd
településsel
testvérvárosi
együttműködés keretében pályázat benyújtásáról személyes
találkozó létrehozására
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A
Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés
keretében pályázat benyújtásáról személyes találkozó létrehozására”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a Bethlen
Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. felhívásai között elérhető
Testvérváros-települési programok és együttműködések című
felhívásra.
2. Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít. A
támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy
összegben folyósít a Támogató. A finanszírozás módja: 100%-os
támogatási
előleg
nyújtása
utólagos
beszámolási
kötelezettséggel. Maximális támogatási intenzitás mértéke az
összes elszámolható költség 100%-a.
3. Képviselő-testület az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás
maximális összegére, max. 2.000.000.- forintra nyújtja be
pályázatát.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erdélyi
testvérváros, Székelyhíd pályázatba történő bevonására, a
pályázat teljeskörű előkészítésére és benyújtására, nyertes
pályázat esetén a pályázat megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Székelyhíd
7./ Napirendi pont tárgya:
AZ edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: AZ edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta „Az edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról”
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal, az Edelényi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzattal és az Edelényi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési
Megállapodás”-okat felülvizsgálta és módosította.
2. A Képviselő-testület az Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötendő
„Együttműködési
Megállapodás”-t a határozat 1. mellékleteként
egységes szerkezetben elfogadja.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselőtestület 80/2018.(VII.19.) határozatával és az Edelényi
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
a
13/2018.(VII.18.)
határozatával
jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat 1. mellékleteként elfogadott „Együttműködési
Megállapodás” aláírásának napjával egyidejűleg hatályát
veszti.
4. A Képviselő-testület az Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötendő
„Együttműködési
Megállapodás”-t a határozat 2. mellékleteként
egységes szerkezetben elfogadja.
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5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselőtestület 21/2018.(II.15.) határozatával és az Edelényi
Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestületének a 3/2018.(II.15.) határozatával jóváhagyott
„Együttműködési Megállapodás” a jelen határozat 2.
mellékleteként
elfogadott
„Együttműködési
Megállapodás” aláírásának napjával egyidejűleg hatályát
veszti.
6. A Képviselő-testület az Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötendő
„Együttműködési
Megállapodás”-t a határozat 3. mellékleteként
egységes szerkezetben elfogadja.
7. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselőtestület 21/2018.(II.15.) határozatával és az Edelényi
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a
3/2018.(II.15.)
határozatával
jóváhagyott
„Együttműködési Megállapodás” a jelen határozat 3.
mellékleteként
elfogadott
„Együttműködési
Megállapodás” aláírásának napjával egyidejűleg hatályát
veszti.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, nemzetiségi elnökök
Értesül: Pénzügyi Osztály, nemzetiségi önkormányzatok
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1. melléklet a 146/2018.(XII.13.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata, (székhelye: 3780 Edelény, István
király útja 52. szám, adószáma: 15725596-2-05, törzskönyvi nyilvántartási száma:
725592) képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi
önkormányzat),
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, (székhelye: 3780
Edelény, István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05, törzskönyvi
nyilvántartási száma: 762812) képviseli: Molnár Imre József elnök (a
továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő Felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen
biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő,
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, István király útja 52.)
103. számú, tárgyaló elevezésű irodájában történik. A helyi önkormányzat a fenti
helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és
fenntartási költségeket viseli.
2.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) az
Igazgatási és Szociális Osztály igazgatási ügyintézője által,
b) a testület és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat az Igazgatási és Szociális Osztály igazgatási ügyintézője
által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
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Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatási program ügyintézésében 50 fő közfoglalkoztatotti
létszámig külön megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat
viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző, a jegyzővel azonos
képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, vagy az aljegyző segíti elő, akit a
nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht.
rendelkezései szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A
helyi
önkormányzat
a
törvényességéért, a bevételi
felelősséggel nem tartozik.

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
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III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el
vagy bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatai között
átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az ezzel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
külön szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladata.
3. A kötelezettségvállalás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes
rendelkezésben foglaltak szerint.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
-

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály erre kijelölt pénzügyi ügyintézője
vezeti.
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-

A pénzügyi ügyintéző a nyilvántartási adatai alapján haladéktalanul köteles
jelezni az elnök és a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban
kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
-

A pénzügyi ellenjegyzés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítésre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal
állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

Az érvényesítésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az érvényesítés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

6. A teljesítés igazolása
- A
teljesítés
igazolásával
kapcsolatos
feladatok
elvégzésére
kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

-

a

A teljesítés igazolására jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
A teljesítés igazolása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
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-

Az utalványozásra jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az utalványozás során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a hivatkozott
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

-

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.

-

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A nemzetiségi önkormányzatnak a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a
pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult
személyek nevéről és aláírás mintájáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást
a Pénzügyi Osztály vezetője vezeti.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat a fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.

25

2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője (humán referens)
látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának e feladattal megbízott
ügyintézője (pénztáros, könyvelő) elektronikus úton tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
6. Edelény Város Önkormányzatát, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt nem terheli felelősség amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetés elkészítésében,
annak végrehajtásában, valamint a beszámoló elkészítése során jelen
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el.
2. Szerződő Felek a jelen megállapodást meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
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Záradék:
Jelen megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……../2018.(….......) határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……../2018.(….......) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
az aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2018. ……………… hó ……….. nap
nap

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzat
polgármestere

Edelény, 2018. ……………… hó ………..

Molnár Imre József
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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2. melléklet a 146/2018.(XII.13.) határozathoz

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

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

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

29

III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el
vagy bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatai között
átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az ezzel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
külön szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladata.
3. A kötelezettségvállalás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes
rendelkezésben foglaltak szerint.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
-

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály erre kijelölt pénzügyi ügyintézője
vezeti.
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-

A pénzügyi ügyintéző a nyilvántartási adatai alapján haladéktalanul köteles
jelezni az elnök és a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban
kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
A pénzügyi ellenjegyzés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítésre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal
állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

Az érvényesítésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az érvényesítés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

6. A teljesítés igazolása
- A
teljesítés
igazolásával
kapcsolatos
feladatok
elvégzésére
kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

-

a

A teljesítés igazolására jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
A teljesítés igazolása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
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-

Az utalványozásra jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az utalványozás során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a hivatkozott
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

-

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.

-

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A nemzetiségi önkormányzatnak a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a
pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult
személyek nevéről és aláírás mintájáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást
a Pénzügyi Osztály vezetője vezeti.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat a fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
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2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője (humán referens)
látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának e feladattal megbízott
ügyintézője (pénztáros, könyvelő) elektronikus úton tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
6. Edelény Város Önkormányzatát, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt nem terheli felelősség amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetés elkészítésében,
annak végrehajtásában, valamint a beszámoló elkészítése során jelen
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el.
2. Szerződő Felek a jelen megállapodást meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
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Záradék:
Jelen megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……../2018.(….......) határozatával, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……../2018.(….......) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
az aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2018. ……………… hó ……….. nap
nap

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzat
polgármestere

Edelény, 2018. ……………… hó ………..

Zele Józsefné
Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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3. melléklet a 146/2018.(XII.13.) határozathoz

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

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

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
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III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el
vagy bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatai között
átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Az ezzel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
külön szabályzatokban kerülnek rögzítésre.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladata.
3. A kötelezettségvállalás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes
rendelkezésben foglaltak szerint.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
-

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály erre kijelölt pénzügyi ügyintézője
vezeti.
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-

A pénzügyi ügyintéző a nyilvántartási adatai alapján haladéktalanul köteles
jelezni az elnök és a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban
kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
A pénzügyi ellenjegyzés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítésre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal
állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.

-

Az érvényesítésre jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az érvényesítés során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

6. A teljesítés igazolása
- A
teljesítés
igazolásával
kapcsolatos
feladatok
elvégzésére
kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

-

a

A teljesítés igazolására jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
A teljesítés igazolása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
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-

Az utalványozásra jogosultak nevét a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről szóló
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés tartalmazza.
Az utalványozás során be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a hivatkozott
elnöki és jegyzői együttes rendelkezés rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

-

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.

-

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A nemzetiségi önkormányzatnak a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a
pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult
személyek nevéről és aláírás mintájáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást
a Pénzügyi Osztály vezetője vezeti.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat a fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
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2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője (humán referens)
látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának e feladattal megbízott
ügyintézője (pénztáros, könyvelő) elektronikus úton tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatások teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
6. Edelény Város Önkormányzatát, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt nem terheli felelősség amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetés elkészítésében,
annak végrehajtásában, valamint a beszámoló elkészítése során jelen
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el.
2. Szerződő Felek a jelen megállapodást meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
Záradék:
Jelen megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……../2018.(….......) határozatával, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……../2018.(….......) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
az aláírás napjától kell alkalmazni.
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Edelény, 2018. ……………… hó ……….. nap
nap

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzat
polgármestere

Edelény, 2018. ……………… hó ………..

Szónoczki János
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

8./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2018.(XII.13.) 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:
1. Edelény Város Önkormányzatának
Edelényi
Kistérség
Többcélú
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Képviselő-testülete az
Társulása
Társulási

Megállapodásának 2019. március 1. napjával történő
módosítását a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja .
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Társulási
Megállapodását egységes szerkezetben a határozat 2.
mellékleteként jóváhagyja.
3. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, és az
egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 1.-2 azonnal, 3. 2019.01.31.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Társulás

1. melléklet a 147/2018. (XII.13.) 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) 2019. március 1.
napjától az alábbiak szerint módosítják:
1.

A Társulás Megállapodás 1.4. pontjában a „3780 Edelény, István király
útja 65.” szövegrész elhagyásra kerül.

2.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.2. alpontjában az „OEP” szövegrész helyébe
a „NEAK” szövegrész lép.

3.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.3. alpontjában az „OEP” szövegrész helyébe
a „NEAK” szövegrész lép.

4.

A Társulási Megállapodás 3.1.4. alpontja elhagyásra kerül a további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

5.

A Társulási Megállapodás 3.15. alpontja elhagyásra kerül.

6.

A Társulási Megállapodás 4.25. alpontjában „a hivatalon belül önálló
osztályként működő szervezeti egységgel” szövegrész elhagyásra
kerül.

7.

A Társulási Megállapodás 4.26. alpontja elhagyásra kerül.

8.

A Társulási Megállapodás 4.27. alpontja elhagyásra kerül.

9.

A Társulási Megállapodás 4.28. alpontja elhagyásra kerül.

10. A Társulási Megállapodás 5.14. alpontja elhagyásra kerül.
11. A Társulási Megállapodás 9.1. alpontjában a „Jelen Társulási
Megállapodás a bejegyzés napjával hatályba” szövegrész helyébe a
„Jelen Társulási Megállapodás a Magyar Államkincstár által történő
bejegyzéssel lép hatályba” szövegrész lép.
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12. A Társulás megállapodás 4. mellékletében „031030 Közterület rendjének
fenntartása” kormányzati funkció elhagyásra kerül.
13. A Társulás megállapodás 4. mellékletében „Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység” szöveg helyébe a „Versenysport- és
utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása” szöveg lép.
14. A Társulás megállapodás 4. mellékletében „Esélyegyenlőség elősegítését
célzó tevékenységek”
szöveg
helyébe
az
„Esélyegyenlőség
elősegítését célzó tevékenységek és programok” szöveg lép.
15. A Társulási Megállapodás 5. melléklete elhagyásra kerül.
Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény, ……………………
Záradék:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos
Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel, a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal
hagyták jóvá:
1. Abod Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

2. Balajt Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

3. Becskeháza Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

4. Bódvalenke Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

5. Bódvarákó Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

7. Boldva Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

8. Borsodszirák Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

9. Damak Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

10. Debréte Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

11. Edelény Város Önkormányzata:

………./2018. (…………)

12. Égerszög Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

13. Galvács Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

14. Hangács Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

15. Hegymeg Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

16. Hidvégardó Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

17. Irota Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

18. Komjáti Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

20. Lak Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

21. Martonyi Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

22. Meszes Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

23. Nyomár Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

24. Perkupa Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

25. Rakaca Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

26. Rakacaszend Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)
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27. Szakácsi Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

28. Szalonna Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

29. Szendrő Város Önkormányzata:

………./2018. (………...)

30. Szendrőlád Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

31. Szin Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

32. Szinpetri Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

33. Szögliget Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

34. Szőlősardó Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

35. Szuhogy Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

36. Teresztenye Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

37. Tomor Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

38. Tornabarakony Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

39. Tornakápolna Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

40. Tornanádaska Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

43. Varbóc Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

44. Viszló Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

45. Ziliz Község Önkormányzata:

………./2018. (………...)

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:

……………………………………….
Dámóczi Attila Miklós
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
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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

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
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Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Tomorszki István
polgármester

……………………………………….
Horváth Szilveszter
polgármester

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

……………………………………….
Kondásné Galkó Mónika
polgármester
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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 147/2018. (XII.13.) 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 2004.05.26-tól 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.
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
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése):

megjelölése

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.
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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 NEAK támogatás igénylésére az egészségügyi szolgáltató közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti NEAK 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. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
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
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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.
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.
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.
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.
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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:
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
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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 BorsodAbaúj-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. ellátja a Társulás képviseletét,
4.18.2. összehívja a Társulási Tanács ülését;
4.18.3. vezeti a tanácskozást;
4.18.4. érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
4.18.5. gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
4.18.6. ellátja a társulás képviseletét;
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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 alaptőke-elhelyezési
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19. pontjában meghatározott
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
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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 Magyar Államkincstár által történő bejegyzéssel lép 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.
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 képviselő-testületeiknek 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.
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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

Becskeháza Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Dámóczi Attila Miklós
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
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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

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
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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:

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Tomorszki István
polgármester

……………………………………….
Horváth Szilveszter
polgármester

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
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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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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok a Megállapodást határozataikban jóváhagyták,
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat 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:
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………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (…………)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)
………./2018. (………...)

1. melléklet
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.

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

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.
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TELEPÜLÉS
LAKOSSÁGSZÁMA

2017.01.01.

KÉPVISELŐ NEVE
Rescsánszki Bertalanné

229
Szabó Árpád Zoltán
501
Székely Jenő
33
Tóth János
254
Dámóczi Attila Miklós
95
Csabai Gyula
2447
Tóth Attila
1234
Fülöp József
1062
Baranyay Barnabás Sándor
258
Csigó Tibor
20
Molnár Oszkár
9951
Dr. Lénárt Attila
62
Slezsák József
92
Varga István
589
Matusz János Tamás
588
Boschánszky Iván László
129
Bencs Sándor
78
Bárczi László
232
Garai Bertalan
673
Győrfi Gábor
280
Vécsei István
435

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

Meszes
Község
Önkormányzata
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

3754 Meszes,
Fő u. 39.
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.

Rozgonyi Tibor
174
Bártfai Attila
324
Molnár Zoltán
899
Kiss Béla
898
Lukács Attiláné
389
Oláh Lajos
208
Balogh Zsolt
1 051
Tomorszki István
4 204
Horváth Szilveszter
2 140
Ötvös Bálint
834
Szűcs - Doszpoly Gyula
231
Üveges Attila
629
Holló István
118
Hermánné Dienes Piroska
1 142
Brogli Attila
26
Szilvai Attila
242
Dr. Szilágyi Ferenc
21
Beri Tamás
757
Kondásné Galkó Mónika
229

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.
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Krajnyák Dénes
193
Doszpoly Lóránd
19
Ifj. Molnár László
56
Kisfalusi Imre
68
Verebélyi Norbert
392

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
Me
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
Szín
Szinpetri
Szögliget
Sz
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
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3. melléklet
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

65

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
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 és támogatása
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 és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

9./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Képviselő-testülete

2019.

évi

munkatervének

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester megjegyezte, hogy nem érkezett a képviselők részéről javaslat a jövő
évi munkaterv összeállításához.
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Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta „Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról” szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
évi munkatervét a határozat mellékleteként jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági
tagok,
Borsodi
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.,
Intézmények,
érintettek
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Melléklet a 148/2018.(XII.13.) határozathoz

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. ÉVI
MUNKATERVE

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi „Munkaterv”-ét a
148/2018.(XII.13.) határozatával j ó v á h a g y t a.

Dr. Vártás József
jegyző
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.

A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon
délelőtt 9.00 órától tartja:










2019. február 14. (csütörtök)
2019. március 28. (csütörtök)
2019. április 18. (csütörtök)
2019. május 30. (csütörtök)
2019. június 20. (csütörtök)
2019. szeptember 19. (csütörtök)
2019. október
(alakuló ülés)
2019. november 21. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL
2019. december 19. (csütörtök)

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét,
jogszabályváltozások és célszerűségi okból módosíthatja.

és

időpontját

A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne:

II.

Városháza díszterme
(3780 Edelény, István király útja 52.)

III.

A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek
előterjesztésre:
1./
2./
3./
4./

IV.

személyi ügyek, vagyoni ügyek,
fellebbezések elbírálása hatósági ügyekben (zárt ülésen),
polgármesteri beszámoló,
bejelentések, javaslatok.

Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
évente egy alkalommal kerül előterjesztésre.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. február 14. (csütörtök)
NAPIREND
1./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

5./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
6/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

6./

Edelény Város
elfogadásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
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polgármester
valamennyi bizottság
jegyző és intézményvezető
2019.

évi

közbeszerzési

tervének

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

7./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2018. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

8./

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi
munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

9./

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző, intézményvezető

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

10./

polgármester
valamennyi bizottság
osztályvezetők, jegyző

jegyző
valamennyi bizottság
aljegyző

Bizottságok 2019. évi munkatervének ismertetéséről
Előadók:
bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei

11./

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

2019.
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február

8.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. március 28. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Rendőrkapitányság vezetője
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője
Napirend tárgyalásához külön meghívott: B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság
vezetője

2./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Kiállítóhely 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
intézményvezető
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető

3./

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

Muzeális

jegyző
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely 2018. évi munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző, intézményvezető
2019.
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március

22.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. április 18. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény
Város
végrehajtásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2018.

évi

költségvetésének

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

2./

A 2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője

3./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

szolgáltató ügyvezetője
valamennyi bizottság
érintett közszolgáltató

Javaslat a 2019. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi
térítési díjak megállapításáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezetők
A napirend tárgyalásához külön meghívott:
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
vezetője,
Edelényi
Művelődési
Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely igazgatója
Előterjesztések leadásának határideje:
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2019.

április

12.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. május 30. (csütörtök)
NAPIREND
1./

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének
tudomásul vételéről
Előadó:

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető-igazgatója
Véleményezi:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető-igazgatója
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló
2./

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

ÉRV Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
ÉRV Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója

Döntés a kitüntető címek adományozásának lehetőségéről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző
2019. május 21.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. június 20. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

szóló

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi
beszámoló elfogadásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző
A napirend tárgyalásához külön meghívott: tűzoltóparancsnok
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3./

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző
2019. június 14.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. szeptember 19. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési
év munkájáról
Előadó:
oktatási intézmény vezetője
Véleményezi:
Humánpolitikai Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző

Előterjesztés leadásának határideje:

2019. szeptember 13.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. október ….
ALAKULÓ ÜLÉS
(választást követő 15 napon belül)
NAPIREND
1./ Választási Bizottság elnökének tájékoztatója választás eredményéről.
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek
átadása.
3./ Polgármesteri program ismertetése.
4./ A polgármester illetményének megállapítása.
5./ Alpolgármester(ek) megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása.
6./ Bizottságok tagjainak megválasztása.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. november 21. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a
környezet-állapot felmérésről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
polgármester

2019. november 15.

2019. november 21. (csütörtök)

KÖZMEGHALLGATÁS
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. december 19. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

Edelény
Város
Önkormányzat
munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző
Képviselő-testülete

2020.

évi

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában
végzett munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

6./

bizottság elnöke
valamennyi bizottság
bizottság elnöke

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

ÉRV Zrt. vezérigazgatója
valamennyi bizottság
ÉRV Zrt. vezérigazgatója

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással
feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

kapcsolatos

közszolgáltató ügyvezetője
valamennyi bizottság
közszolgáltató ügyvezető igazgatója
2018. december 6.
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10./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta
és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
11./ Napirendi pont tárgya:
Miskolci Tankerületi
módosításáról
Előadó: polgármester

Központtal

kötött

vagyonkezelési

szerződés

2.

számú

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.)
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Miskolci Tankerületi Központtal
szerződés 2. számú módosításáról

kötött

vagyonkezelési

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci
Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú
módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2.

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására,
valamint arra, hogy a végleges szerződés-tervezettel
kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló, nem érdemi
módosításokat a végleges szerződés és mellékletei szövegében
annak aláírását megelőzően módosítsa.
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2018.12.31.
Felelős: polgármester
Értesül: KÖH osztályok, Miskolci Tankerületi Kp.
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Melléklet a 150/2018.(XII.13.) határozathoz
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata
székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
képviseli: Molnár Oszkár polgármester
törzsszáma: 725592
adóigazgatási azonosító száma: 15725596-2-05
bankszámlaszáma: 12037805-00113009-00100007
KSH statisztikai számjele: 15725596-8411-321-05
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Miskolci Tankerületi Központ
székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
képviseli: dr. László István tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835293-2-05
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00336578-00000000
ÁHT azonosítója: 361317
KSH statisztikai számjele: 15835293-8412-312-05
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, a következő
feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2016. december 15. napján vagyonkezelési szerződés jött
létre (a továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) jött létre az Edelény belterület
652. hrsz. alatt felvett, természetben 3780 Edelény, Bányász utca 2. szám alatt
található, kivett szociális épület, udvar (szociális szolgáltató központ) megnevezésű
ingatlannak a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyiségeire, amely
Vagyonkezelési Szerződést a Felek 2017. március 31. napjával a vagyonkezelői jog
terjedelme tekintetében 19183/80898-ad tulajdoni illetőségre módosítottak.
1. melynek 1. számú mellékletében a vagyonkezelésbe vett ingatlan-t m2-arányosan
határozták meg. A szerződés 1. számú módosítására 2018. március 31. napján került sor.
2. Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelési szerződész 1.
számú mellékletéet a jelen okirathoz csatolt tartalommal akként módosítják, hogy
Önkormányzat az Átvevő részére további kettő helyiséget (Családgond. 17,43
m2 és Családgond. 15,95 m2 alapterülettel) ad át ingyenesen
vagyonkezelésbe.

2. Ennek nyomán
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3. Felek jelen okirat aláírásávFelek al megállapodnak abban is, hogy a Vagyonkezelési
Szerződés II. fejezet 1. pontjában meghatározott vagyonkezelt alapterület „191,83 m2”
alapterületettérmértékről „225,21 m2” alapterületre -re módosul.

4. Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak továbbá abban is, hogy a Vagyonkezelési
Szerződés 3. melléklete helyébe jelen szerződéshez csatolt alaprajz kerül.

5. Átadó Önkormányzat jelen okirat aláírásával feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásban a vagyonkezelői jog terjedelme – átadás
jogcímén - 19183/80898-ad tulajdoni illetőségről 22521/80898ad tulajdoni illetőségre átvezetésre kerüljön.
5.6.

A Vagyonkezelési Szerződés módosítása a jelen okirat mindkét fél által történő aláírás
napját követő hónap első napjával lép hatályba.

7. A Vagyonkezelési Szerződés jelen szerződésmódosítással nem
érintett
rendelkezései
változatlan
tartalommal
hatályban
maradnak.
8. Ügyletkötő Felek jelen okirat aláírásával megbízást és
meghatalmazást adnak dr. Osváth Ildikó 3526 Miskolc, Zsolcai
kapu 1. 1/106. szám alatti székhelyű ügyvédnek (KASZ:
36066552.) a jelen okirat megszerkesztésére, ellenjegyzésére és
az illetékes ingatlanügyi hatóság előtti képviseletükre. Eljáró
ügyvéd a meghatalmazást elfogadja.
6.9. Felek
megállapodnak
abban,
hogy
a
jogügylettel
összefüggésben felmerülő valamennyi költség és kiadás (így
különösen az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj)
viselésére az Átvevő vállal kötelezettséget.
7.10. A jelen szerződésmódosítás 2 3 számozott oldalból áll és 8
eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Önkormányzatot,
5 példány az Átvevőt illeti meg.
8.11. A Felek a jelen szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és közös
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen
aláírták.
9.12. Jelen szerződésmódosítást Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ……/2018. (…………) sz. határozatával elfogadta.
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Mellékletek:
- módosított 1. számú melléklet: ingatlan adatai
b.) ........................................................ - módosított 3. számú melléklet: alaprajz
Kelt: Edelény, 2018. november ………… „…..”
………………………………………………..
Edelény Város Önkormányzata
Átadó
képviseli:
Molnár Oszkár
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Edelény, 2018. ………… „…..”
……………………………………………
Edelény Város Önkormányzata
Száz Attiláné
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt Edelény, 2018. ………… „…..”

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

Miskolc, 2018. ………… „….”
………………………………………..…………
Miskolci Tankerületi Központ
Átvevő
képviseli:
dr. László István
tankerületi központ igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Miskolc, 2018. ………… „….”
……………………………………………
Miskolci Tankerületi Központ
Szűcs András
gazdasági vezetőigazgatóhelyettes
Ellenjegyzem:
Kelt: Miskolc, 2018. ………… „….”

………………………………………..
Dr. Osváth Ildikó
ügyvéd
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1. számú melléklet
Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok
pontos meghatározása

3780 Edelény, Bányász út 2. szám alatt található 808,98 m 2
összterületű ingatlan 225,21/808,98 m2 arányban kerül átvevő
vagyonkezelésébe.
Átvevő által kizárólagosan használt helyiségek:
Helyiség

Alapterülete
(m2)
Földszint
Teakonyha
4,6
Emelet
Terápiás szoba
16,42
Zuh.+Mosdó
4,16
Öltöző
9,95
E.T.
1,47
WC
1,40
Teakonyha
10,13
Gazd. Igazgató
17,19
Titkárság
19,75
Intézmény Igazgató
24,50
Gyermek Jól. Fogl.
19,40
Tér. Díj. Pénztár
12,60
Iroda
19,32
Terápiás szoba
15,47
Család Gondn.
15,47

Család Gondn.
Család Gondnn.
összesen:

17,43
15,95
225,21
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12./ Napirendi pont tárgya:
III. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy a múlt héten személyesen kereste meg Szőcs doktornő
azzal, hogy már nem nagyon képes arra, hogy heti 30 órában végezze a munkáját a
praxisában, ezért úgy döntött, hogy értékesíti a praxisát. Ettől függetlenül még egy
ideig vállalta, hogy alkalmazottként dolgozik tovább, tehát egyelőre marad abban a
körzetben munkavállalóként. Azt, hogy hány órában, hogyan fogja megoldani a
praxisnak a tulajdonosa a fogorvosi rendelési időt, még nem tudja, de garantálták, hogy
nem lesz fennakadás a betegek ellátásában.
Ezt követően mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2018.(XII.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: III. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.)
önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott III.
számú
fogorvosi
körzet
feladatainak
ellátására
szóló
előszerződést a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.
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2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.)
önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott III.
számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására szóló háromoldalú
feladat-ellátási szerződést a határozat 2. melléklete szerint
jóváhagyja.
3. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Bodrog-Dental Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Táraságot (székhely: 3950 Sárospatak,
Comenius út 16-20. adószáma: 14394281-1-05), hogy az Edelény
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Edelény, István király
útja 65. (69 hrsz.) szám alatti ingatlant telephelyként
bejegyeztesse.
4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú feladat-ellátási szerződés
aláírására azzal, hogy annak aláírását megelőzően a nem érdemi
módosításokat
a
feladat-ellátási
szerződés
szövegében
elvégezze.
5. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dr. Szőcs és Társa Eü. Szolgáltató
Bt.-vel III. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási
szerződést
az
ellátás
folyamatosságának
biztosításával
leghamarabb 2019. január 31. napi hatállyal, közös megegyezéssel
felbontsa.
6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§
(6) bekezdése alapján a feladat-ellátási szerződést a Kft., mint a
feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató köti meg.
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4-5. pont: 2019.01.31.,
Felelős: polgármester
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok
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1.melléklet a 151/2018.(XII.13.) határozathoz
ELŐSZERZŐDÉS
fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására
amely létrejött egyrészről
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár
polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05,
továbbiakban Megbízó,
másrészről Bodrog-Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Táraságot (székhely: 3950 Sárospatak, Comenius út 16-20. adószáma: 14394281-105) képviselő: Fekete Róbert ügyvezető), a továbbiakban Megbízott között a mai
napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott
III. számú fogorvosi körzet a praxisjog jogosultja továbbra is Dr. Szőcs Ágnes
(születési hely, születési idő:, anyja neve:) 3780 Edelény,… szám alatti lakos,
amíg a praxisjog jogosultja és a Megbízott nem tesz ellentétes
jognyilatkozatot.
2. Megbízott vállalja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
egészségügyi
alapellátások
körzeteinek
megállapításáról
szóló
27/2019.(XII.15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott
III. számú fogorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget, Megbízó
pedig a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul a
fogorvosi körzet praxisának vállalkozásban történő ellátásához.
3. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2019. február 1.
napjától határozatlan időre, de legalább öt évre szól.
4. A fogorvosi tevékenység teljesítésének helye: Edelény, István király útja 65.
szám alatti fogorvosi rendelő.
5. A rendelés idejét a végleges feladat-ellátási szerződés tartalmazza.
6. Megbízott köteles a III. számú fogorvosi körzetre működtetési engedélyt kérni.
Ezt követően kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére.
7. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik,
ha a szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási, finanszírozási, egészségügyi jogszabályok, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
……………., 2018. december …..
Megbízott

Edelény, 2018. december …..
Megbízó
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2.melléklet a 151/2018. (XII.13.) határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(fogorvosi tevékenységre)
amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár
polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05,
továbbiakban Megbízó,
másrészről Dr. Szőcs Ágnes (születési hely, születési idő:, anyja neve:), mint a
praxisjog jogosultja, személyes ellátásra kötelezett fogorvos,
harmadrészről Bodrog-Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Táraságot (székhely: 3950 Sárospatak, Comenius út 16-20. adószáma: 14394281-105) képviselő: Fekete Róbert ügyvezető), a továbbiakban Megbízott között a mai
napon az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény István király útja 65. szám
alatt működtetett, az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben
területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi körzet működik.

2.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott
III. számú fogorvosi körzetben a praxisjog jogosultja továbbra is Dr. Szőcs
Ágnes (születési hely, születési idő:, anyja neve:) 3780 Edelény, … szám alatti
lakos, amíg a praxisjog jogosultja és a Megbízott nem tesz ellentétes
jognyilatkozatot.

3.

Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat fogorvosi
tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.)
önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott III. számú fogorvosi
körzetben lát el.

4.

A személyes ellátására kötelezett orvos:
Dr. Szőcs Ágnes (születési hely, születési idő:, anyja neve:) 3780 Edelény,
…. szám alatti lakos.

5.

Megbízott vállalja, hogy a személyes ellátásra kötelezett orvossal a fogorvosi
feladat ellátására szerződést köt.

6.

A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak
módosítását Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
(továbbiakban: NEAK) közvetlenül köti meg. Megbízó a szolgálat
finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával teljes
egészében Megbízottra engedményezi.
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7.

A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal.

8.

Megbízott vállalja, hogy a NEAK-tól a fogorvosi teendők ellátására
rendelkezésre bocsátott összegből a fogorvosi ellátást a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.

9.

Megbízott a fogorvosi körzet helyettesítésről köteles gondoskodni, beleértve
annak pénzügyi feltételeit is.
A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az
ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Város Önkormányzata
Jegyzőjét.
Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve
a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.

10.

A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő a jelen szerződés
hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is bérleti díj fizetése nélkül
biztosítja az Edelény, István király útja 65. szám alatt a fogorvosi feladatok
ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.

11.

Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan
mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére
megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes.

12.

vonatkozó

külön

A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a
Képviselő-testület döntésének megfelelően.
Megbízó vállalja az ingatlan és az ingóságok folyamatos, teljes körű
vagyon-, és felelősségbiztosítását.

13.

Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a
12. pontban megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi
a keletkezett meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát.

14.

Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén
a helyiségeket, azok központi berendezéseit ugyanolyan, vagy jobb
műszaki állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki
állapotban azt átvette.
A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

15.

Felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás nyújtásában - a szerződéssel
foglalkoztatott fogorvoson kívül - 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt.
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a
működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése,
statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb
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adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek
költségei Megbízottat terhelik.
16.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a
mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon
látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó
mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal.

17.

Rendelési idő:
nap

idő

az ellátás megnevezése

hétfő

14.00-20.00

rendelés

kedd

08.00-14.00

rendelés

szerda

14.00-20.00

rendelés

csütörtök

14.00-20.00

rendelés

péntek

08.00-14.00

rendelés

Megbízott köteles a rendelési idejét az adott településen működő, praxisjoggal
rendelkező háziorvosokkal összehangoltan kialakítani.
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek
megállapodása alapján módosítható.
18.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város
polgármesterét a fogorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint
írásban vagy szóban tájékoztatja.

19.

A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről
egymást kölcsönösen tájékoztatni.

20.

A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján,
továbbá, ha azt bármelyik fél felmondja.
A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással –
felmondja,
a) ha a Megbízott, vagy a személyes ellátásra kötelezett fogorvos a
feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.
Felmondási idő 6 hónap.

21.

A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a
körzetmódosítással érintett települési önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell
venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves
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összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett
önkormányzat a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg
a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását
követő hónap 15. napjáig.
22.

Megbízott fogorvosi ügyeleti ellátásban a Megbízó felkérésére
szükség szerint részt vesz.

23.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 17. pontban rögzített
rendelési időn túl az Edelény István király útja 65. szám (69 hrsz)
alatt működtetett rendelőben magánrendelést folytasson. Megbízott
a rendelési idő meghatározása iránti szándékát egyeztetni köteles a
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal.

24.

A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a
szükséges működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási
finanszírozási szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb
2019. év 02. hó 01. napján lép hatályba.

25.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyijogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával
egyidejűleg három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
E d e l é n y, ……………………..

……………………………………….
Megbízó

…………………………………
Megbízott

…………………………………….
személyes ellátásra kötelezett fogorvos
Ellenjegyezte:

………………………………………

Hitelesítés:
Hegymeg Község Önkormányzata
……./2018. (…….) határozatával jóváhagyta.

………………………………
polgármester

Irota Község Önkormányzata
……./2018. (…..…) határozatával jóváhagyta.

………………………………
polgármester
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Lak Község Önkormányzata
…./2018. (…..…) határozatával jóváhagyta.
Szakácsi Község Önkormányzata
……./2018. (……..) határozatával jóváhagyta.
Tomor Község Önkormányzata
……./2018. (……..) határozatával jóváhagyta.

...………………………………
polgármester
………………………………
polgármester
………………………………
polgármester

Napirend után Polgármester elmondja, hogy két nappal ezelőtt a késő esti órákban
négy fiatal, 3 fiú és egy lány, a Hősök terén felállított Betlehemet meggyalázták,
megbecstelenítették, Instagramra feltették az önmagukról készített felvételeket.
Természetesen a feljelentést megtették a rendőrségen minden bizonyítékot „tálalva”. A
térfigyelő kamera rögzítette az esetet, a felvételen tisztán láthatóak az elkövetők, hogy
kik voltak. Van köztük edelényi és környékbéli fiatal is. A Jézuskát szimbolizáló babát
valamelyikük kivette és egy fa törzséhez vágta, a feje darabokra tört. Nem lehet
szavakat találni az ilyen esetekre és az ilyen történésekre. Felhívta rendőrkapitány urat,
aki elmondta, hogy állítólag nagyon jól szituált családok gyermekeiről van szó, sőt az
egyikük a jogi egyetem hallgatója. Hát „gratulálni” tud az ilyen családoknak és az ilyen
gyermekeknek, akik ilyet elkövetnek. Szeretne megkérni minden edelényi lakost, hogy
fokozottabban figyeljen oda, főleg az ünnepi időszakban minden ilyen történésre.
Reméli, hogy nem fog még egyszer egy ilyen előfordulni.
Ezek után - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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