EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. december 19-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.)
megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő működési
támogatásról
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű
adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő
működési támogatásról
4. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
5. ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
6. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2018. és 2019.
évi feladatokról és tapasztalatokról
7. A közterületi térfigyelő kamera
önkormányzati rendelet módosításáról

rendszerről

szóló

5/2019.(II.14.)

8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
9. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
10. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének
jóváhagyásáról
11. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
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12. Edelényi
Kistérség
módosításáról

Többcélú

Társulása

társulási

megállapodásának

13. Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé üzlethelyiség bérbeadására
vonatkozó pályázati felhívásról
14. Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról
15. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél
alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
17. Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
19. A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról

E d e l é n y, 2019. december 19.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19.
napján megtartott rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, Juhász
Andor Józsefné, Loj Balázs, Malinkó Péter alpolgármester, Dr.Szabó
Melinda, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző
Korbély Györgyi Katalin alpolgármester
Ambrusics Tibor aljegyző
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője
184./185./189./ számú előterjesztésnél:
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő működési
támogatásról
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű
adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési
támogatásról
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője
174./ és 175./ számú előterjesztésnél:
- Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
Glódi Péter ágazati üzemvezető (ÉRV. Zrt.)
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket,
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról
2. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2018. és 2019. évi
feladatokról és tapasztalatokról
3.

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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4. Edelényi Közös
módosításáról

Önkormányzati

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

5. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
6. Edelény Város
jóváhagyásáról

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2020.

évi

munkatervének

7. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
8. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
9. Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pályázati felhívásról
10. Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról
11. Borsodi Közszolgáltató
támogatásról

Nonprofit

Kft.

részére

nyújtott

visszatérítendő

működési

12. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
13. ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
14. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott
nyersanyagnorma megállapításáról
15. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
16. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési
támogatásról

Javasolja napirendre felvenni a „Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet
biztosításáról” szóló 190./ sorszámú előterjesztést, „A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 191./ sorszámú
előterjesztést, valamint „A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról” szóló 192.
sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester javasolja, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
előterjesztéseket ügyvezető úr kérésére vegyék előre, elsőként tárgyalják a 184-est,
másodikként a 185-öst, majd a 189-es előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a Kft.
napirendi pontjai után tárgyalják a 174-es és 186-os előterjesztéseket.
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A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester ezek után 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.
Molnár Oszkár polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak
elfogadását 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. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő működési
támogatásról
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési
támogatásról
4. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról
5. ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
6. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2018. és 2019. évi
feladatokról és tapasztalatokról
7. A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
9. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
10. Edelény Város
jóváhagyásáról

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2020.

évi

munkatervének

11. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
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12. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
13. Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pályázati felhívásról
14. Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról
15. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél
alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
17. Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
19. A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő működési
támogatásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 184./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Virág Tamás képviselő: Az első előterjesztésben szerepel, hogy a Kft. 2017.
decemberében kapott visszatérítendő támogatást, amit 2017. évben kellett volna
visszafizetnie, majd kért egy módosítást, hogy 2018-ban fizethesse vissza, de nem tudta
sem 2017-ben, sem 2018-ban, majd 2019-ben sem tudta visszafizetni a 4 millió forintot.
Most azt kérik ebben az előterjesztésben, hogy minősítsék vissza nem térítendő
működési támogatássá. Ügyvezető úr indokolása rövid volt, úgy indokolta, hogy a Kft.
jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy visszatérítse ezt a támogatást. Kérdezi
ügyvezető urat, hogy milyen a jelenlegi helyzet, mert ebből nem derül ki, hogy a
képviselő-testület miért döntsön úgy, hogy vissza nem térítendő támogatássá
minősítsék.
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Polgármester úrhoz hasonló kérdése lenne, mivel az előterjesztésben úgy van, hogy a
Kft. jelenlegi helyzetének ismeretében javasolja, hogy a visszatérítéstől tekintsenek el.
Kéri polgármester urat, amit tud, ossza meg velük, hogy nyugodt szívvel tudjanak
dönteni.
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a
tegnapi bizottsági ülésen igyekezett vázolni a helyzetüket. Az a 4 millió forint, hogy
visszatérítendő támogatás, vagy vissza nem térítendő támogatás lesz, majd a képviselőtestület eldönti. Ezt az összeget Sáhó úr igényelte 2017 végén azzal a céllal, hogy ebből
szállítói tartozásokat kíván rendezni, illetve olyan régebbi tartozásokat, amelyek 2015től, vagy 2016-tól vannak jelen a Kft. életében. Ezeket nem sikerült rendezni, lásd közös
költség, számlatartozások, stb. Azt kell, hogy mondja, ez a 4 millió forint korábban egy
az egyben a működésre ment el. Tavaly polgármester úr azt mondta, - és ő is bizakodó
volt a tekintetben, - hogy ezt az összeget az év végén vissza tudják majd fizetni, de azt
kell, hogy mondja, nemcsak ez év végén, de a jövő évben sem látja ennek a
visszafizetési lehetőségét abban az esetben, hogyha nem tud nagyobb bevételre szert
tenni a Kft. Itt nem csak az önkormányzatra gondol, hanem a Kft. által ellátott
bérmunkákra, vagy egyéb szolgáltatási feladatokra. Amit lát és tud, 2020 január 20-ra
ígérte a könyvelő, hogy pontos adatokat láthatnak a Kft-vel kapcsolatban. Jóval jobb
lesz a tavalyi, mint a tavalyelőtti volt, ezt nyugodtan kijelentheti. Ha jól emlékszik
Fischer Ferdinánd képviselő úr kérdezte, illetve jegyezte meg, hogy ez a 8,8 millió forint
árbevétel, ami a saját bérmunkákból adódott, az természetesen kevés a Kft. részére. Ez
most lehet, hogy el fogja érni a 15 millió forintot is, viszont úgy gondolja, hogy talán
2020 lehet még egy kiugró év, de annyi adóssága volt a Kft-nek, annyi rendezetlen
ügye, illetve annyira elavult a géppark, amivel folyamatosan küzdenek, illetve
szembesülnek, hogy ezekből a plusz bevételekből, - amelyek ráfordítással és
költségekkel is járnak, - nem fogják tudni kigazdálkodni ezt a 4 millió forintot. Ehhez
néhány példát említ; csak az autókra, gépjárművekre a korábbi beszámoló kapcsán is
elmondta, hogy mennyit kell költeniük, és ha csak az egy, másfél hónapot nézi, kb. 700
ezer forintot költöttek el, amiben benne van két hátsó gumi a Volvóra, benne volt még
egy kisteherautónak egy váltócseréje, úgy hogy bontott váltót rakattak bele, ott is
igyekeztek megtalálni az optimális megoldást, vagy ha azt mondja, hogy a kisdobozos
autójuknak tönkrement az önindítója, és mindez egy hónapon belül, és még ki kellett
fizetniük több mint 50 ezer forintos áfát, akkor talán átérzik a helyzetüket. Ezek az
autók kiestek egy hétre, két hétre, három hétre a munkából. A közfoglalkoztatási
programokhoz kapcsolódóan elmondta korábban is, hogy az alszámlán elég nagy
mínuszt görgetett maga előtt a cég. Ő év elején kérte ide azt az 1,2 millió forintot, amik
korábban nem lettek átutalva a táppénzek visszafizetése kapcsán, ami a főszámra
érkeztek, és ezt kérte, hogy vezessék át, illetve egy 3,5 millió forintot „toltak be” az
alszámlához kapcsolódó dolgaikba. 2019. novemberéig 1.120.000 Ft bankkölcsön
jelentkezett ismét, és ehhez azt kell tudni, hogy egy ilyen bérkifizetéskor, amikor a
közfoglalkoztatottakat kifizik, kb. 10-13 millió forintot vesznek ki készpénzben, vagy
még többet is, így sajnos a bankszámla költség ekkora, illetve van még jó néhány olyan
átutalás, amit a közfoglalkoztatási programok kapcsán meg kell tenni. Ezek olyan
költségek, amelyeket nem finanszíroz senki, amiket nekik kell, illetve ott van a
közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önrész. Azt gondolja, hogy azt meg nem
lett volna szabad kihagyni, hogy 10 %-os önrésszel vásároljanak akár egy ekét, akár
egy több millió forintos szippantót, amivel locsolni tudnak, amivel szippantani tudnak,
amivel bérmunkát tudnak végezni. Lehet, hogy azt mondják, hogy minek ide a
közfoglalkoztatás, de meg kell nézni, hogy mit nyernek a másik oldalon.
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Nyernek jó néhány olyan dolgot, akár ezeket az eszközöket, akár a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket, amiket az aszfaltozáshoz, az eszközbeszerzéshez,
járdaépítéshez, és még sorolhatná, hogy mihez használhatnak fel. Ami abszolút pozitív,
az az, hogy a kintlévőségeiket igyekeztek úgy kezelni, hogy amit csak lehet, illetve
lehetett, azt igyekeztek behajtani, peres eljárásokat, végrehajtásokat indítottak, vagy
éppenséggel megegyeztek olyan nagy adósokkal, akik 600-800 ezer forinttal tartoztak, és nem az elmúlt egy évben, hanem az elmúlt 5-6 évben. Tegnap tettek pontot egy
olyan 2016-os számla végére, amely még az iskola kerítésének építése kapcsán
keletkezett, ami egy 1.397.000 Ft-os számla, sikerült az éven egymillió forintot belőle
bedolgozni. Azt mondhatja, hogy lassan a múltbéli dolgokat lerendezik, viszont ez így
összességében sem mutat annyira jól, még hogyha a számok jól is néznek ki, hogy akár
ezt a 4 millió forintot rendezni tudják. Azt ígérte, hogy letesz a Képviselő-testületnek
egy anyagot, hogy mi kellene a Kft. működéséhez, vagy hogyan kellene igazán
működnie egy városüzemeltető cégnek. Ezt január 20. után tudja majd megtenni, mert
a könyvelést végző cég vezetője akkora ígérte az előző évi pontos adatokat. Hogy elég
lesz-e a költségvetésük vagy nem, azt itt majd eldöntik. Azt látja, azt mondja, hogy a
működéshez legalább 1,7 millió forint hiányzik havonta, vagy ahhoz, hogy egy normális
városüzemeltető céget tudjanak csinálni az eszközök miatt is, és amiatt is, hogy
közfoglalkoztatott sofőrökkel ma már nem lehet csinálni, vagy éppen lehet, csak ha a
két sofőr gondol egyet, - mert ma már olyan béreket kapnak, amit 5-6 évvel ezelőtt
nem, - és továbbállnak. Nekik a hétvégén is feladatot kell ellátni, a sertéstelepre
naponta háromszor kell vinni az embereket, hétvégén legalább kétszer. Tehát lehet ezt
csinálni, csak nem olyan színvonalon, amit adott esetben a Képviselő-testület elvárna,
és ezért lenne szükség arra, hogy ebből 4 millió forintból vissza nem térítendő
támogatást csináljanak.
Molnár Oszkár polgármester sokkal nem tudja kiegészíteni azt, amit ügyvezető úr
elmondott, de tény és való, hogy a Kft-nek a helyzete kezd normalizálódni. Tény és
való, hogy az elmúlt sok-sok évben olyan hiányosságok keletkezetek, amit itt is
hallhattak, amit nem lehet rövid időn belül pótolni, illetve lehetne nyilván, de ezt az
egyéb költségek rovására kell kifizetni, de nem gondolja, hogy a múltban kellene
kotorászni, ennek nincs semmi értelme. Főleg nem látja annak értelmét, hogy
személyes felelőst keressenek a Kft. múltjában. Egy biztos, hogy a Kft. jelen formájában
csak vegetál, és ha így marad, vegetálni fog. Azt gondolja, hogy ha január 20-án
megkapják az adatokat a könyvelőtől, és látják azt, hogy milyen volt a 2019-es
esztendő, és látják azt, hogy mekkora finanszírozás kellene ahhoz, hogy a Kft.
normálisan tudjon működni, és ezt már régóta mondja, még az előző vezetésnek is
mondta, és Csabai Gyula ügyvezető úrnak is, amit a mondandója vége felé elmondott,
hogy nem lehet üzemeltetni a Kft. járműveit közfoglalkoztatott dolgozókkal, mert az
egyik héten az egyik, a másik héten a másik „üti”. Ennek következménye, hogy
sebváltót és egyebet kell cserélni. Ha csak a Volvó két gumijáról beszélnek, az már
használhatatlan volt, és nem két hónap alatt kopott el ennyire, arról nem is beszélve,
hogy a Volvó homlokrakodó hány évig nem volt szervizelve. Tehát ilyen jellegű
problémákat nem tudnak megoldani pénz nélkül, ezért bátorkodott idehozni ezt az
előterjesztést a Képviselő-testület elé, hogy erről döntsenek.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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Fischer Ferdinánd képviselő véleménye szerint érdekes kettősség van ebben az
előterjesztésben, amit ő évek óta lát, hogy mennyi kellene a működésbe, nagy
újdonság ebben nincs. Ennyi pénzt egyik ügyvezető sem kapott, mint Csabai Gyula
ügyvezető úr egy év alatt, ennek biztosan megvan az oka, de azt hozzáteszi, hogy kell a
Kft. működéséhez. Egy pár hónappal ezelőtt kapott 5 millió forintot ugyanezzel az
indoklással, ugyanerre a járműparknak a helyreállítására, a költségek rendezésére. Igaz,
a 4 millió forint nem nála keletkezett, azt megörökölte, de amikor hivatkozik, hogy a
bankköltsége egymillió forint, erre annyit tud mondani, hogy azelőtt még több volt,
mert nagyobb volt a hitelkeret. A gépek karbantartására mindig kell, és az, hogy 700
ezer volt a gumi, vagy egymillió gépre, ez korábban is volt, pénz csak tűzoltásra volt,
hogy működjenek, mert a következő évben is csak annyi lesz. A számlatartozással
kapcsolatban megjegyzi, hogy soha nem volt elég pénz a számlán, és Csabai úr, amikor
átvette ezt a Kft-t elmondhatja, hogy ettől még mindenki rosszabb állapotban vette át.
2010-ben úgy emlékszik, hogy 50 millió forint fölött volt a hitelállomány, ami már le lett
csökkentve 15 millió forintra, tehát itt mindig visszavonások történtek támogatás nélkül.
Úgy látja, hogy ez a 4-5 millió forint, plusz amit még az az egymillió forint, amit
polgármester úr adott, ez 10 millió forint az utolsó pár hónapban, és ez szintén a
működésre kellett, és valószínűleg a következő évben is kell. Ügyvezető úr ki is mondta,
hogy havonta 1 millió valamennyi kell, tehát 10 millió forint kell évente. Ez körülbelül
rendben is van, és reálisnak is látja ezt így, csak amikor polgármester úr elmondja,
hogy most ezt támogatja, és látja, hogy ez így van, akkor azt nem érti, hogy az elmúlt
10 évben miért nem látta soha, és akkor is el lett mondva, hogy mennyi van. Most
ugyanezt megkapja és itt a tartozásoknál mindig kezelték a régebbit, több eszköz volt,
így még több költség is, olyan állapotban voltak a gépek, amik csak tűzoltásra voltak
jók. Tehát, amit most megkapott Csabai úr, teljesen rendben van, hogy szükségesek a
Kft-nek a működéshez, csak azt mondja, bárki más ezek nélkül a költségek nélkül is
megcsinálta, még úgy is, hogy csökkenteni kellett a hitelkeretet. Akkor is vegetált a Kft.
és nem történt semmi extra, de ebből a plusz pénzből sem történt semmi extra.
Ugyanúgy nem dolgoznak jobban a közmunkások, és ugyanazt megkapják, hogy megint
szemetes a város karácsony előtt, és nem látnak több embert. Tehát ugyanazok a
feltételek vannak. A helyzet annyival jobb, hogy most 10 millió forintot kapott erre, és
most már polgármester úr is belátja, hogy a 10 millió forintra szükség is van. Az
előterjesztést meg fogja szavazni, mert tudja, hogy kell a Kft. működéséhez. Azt látja,
hogy a következő évben is kell a 10 millió forint a működéshez, ezért kell átértékelni,
végiggondolni, hogy hogyan kell működtetni a Kft-t.
Virág Tamás képviselő kérdése arra irányult, hogy kétségbe vonja a hitelnek az
átminősítését. Amióta képviselő-testületi tag és felmerültek a Kft. dolgai, elmondta
minden évben, hogy jó lenne a Kft-t átvilágítani, megnézni a feladatrendszert, amit a
város igényel részükről, és azt hogy hogyan finanszírozza, mert ezt a konstrukciót
minden évben eljátsszák, adnak nekik vissza nem térítendő támogatást, majd
megjelenik a számlán, a banktól vesznek fel 15 millió forint hitelt, és utána visszaadják.
Úgy gondolja, hogy így a Kft-nek a működése nem fenntartható, nem termeli ki
magának a működési költségeit. Ügyvezető úrban volt annyi bátorság, hogy kérje a
visszatérítendő támogatásnak az átminősítését vissza nem térítendő támogatásra. Ezt
az elképzelést támogatja, ellenben javasolja ismételten az önkormányzatnak, hogy
tekintse át, világítsa át a Kft-nek a működését, nézzék meg, hogy mit igényelnek a
város részéről a működtetés vonatkozásában, és rendeljék hozzá azt a pénzt, ami a Kftt megilleti, mert ez minden alkalommal megalázó is a vezetés részére, és minden év
végén ott lebeg felette, hogy a testület megszavazza, nem szavazza meg, és
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magyarázkodnia kell az ügyvezető úrnak. Ügyvezető úrnak a magyarázkodását a maga
részéről soknak tartotta, ellenben igaza van Fischer Ferdinánd képviselő úrnak, hogy
már ezt hallották. Egy átfogó képet szeretne látni, mert nem lát tisztán a Kft.
vonatkozásában. Egyszer kell egy átfogó kép, a feladatok, tartozások, bevételek
tekintetében, hogy hogyan állnak, ezt várná ügyvezető úr részéről.
Loj Balázs képviselő érdeklődve hallgatta ügyvezető úr eszmefuttatását, és egy kicsit
benne is kettősség van, mert egyre jobban mennek a dolgok, normalizálódik a helyzet,
amit polgármester úr is elmondott, ugyanakkor mindig valamilyen kérés van, mert ugye
volt itt szeptemberben ez az 5 millió forintos tőkeinjekció, amiről akkor is vitatkoztak a
képviselő-testületi ülésen, hogy lesz-e kátyúzás, nem lesz kátyúzás, van kampány, nincs
kampány. Aztán nem sokkal később polgármester úr jutalmának a felajánlásával jött
egy újabb tőkeinjekció. Most itt van ez a levél, amit furcsáll, ha azt nézik, hogy az
önkormányzati cég tulajdonosa akkor, amikor egy ügyvezető ilyen kéréssel áll elő, akkor
mindig meg szokta kérdezni a tulajdonos, hogy akkor hogyan gazdálkodik a cég, hogy
ha ez a 4 millió forint arra kell, hogy a visszatérítendő támogatást vissza nem
térítendővé minősítsék, különösen annak fényében, hogy egy későbbi napirendi
pontban pedig egy újabb visszatérítendő, 11 millió forint támogatást kér a Kft. Tudja,
hogy ez a hitelkonstrukciónak az átvezetésére, az egyik bankból a másik bankba történő
átlépésre kell. Most megkérdezhetné, mint a tulajdonos képviselője, hogy mi a garancia
arra azután, hogy kéri a 4 millió forint átminősítését vissza nem térítendő
támogatásként, hogy majd a 11 millió forintot vissza fogja fizetni. Tehát itt egy 20 millió
forintos nagyságrendről beszélnek szeptember óta. Ügyvezető úr az előbbiekben
elmondottak alapján 50 ezer forintos önindítóról, meg pumpáról, korábban hidraulikáról
beszélt, tehát itt a 20 millió forint nagyságrendnél ezek az összegek eltörpülnek.
Csatlakozik ő is Fischer Ferdinánd és Virág Tamás képviselő urakhoz, miszerint egy
kicsit igazságtalan az előző ügyvezetőkkel szemben az, hogy itt folyamatosan, időről
időre tőkeinjekciót adnak a Kft-nek, míg az előző ügyvezetéseknél ugyanezek a
problémák megvoltak, viszont nem adtak ilyen mértékben pénzt. Emlékszik arra, amit
Fischer képviselő úr mondott, hogy amikor a vízi-közműveket elvették a Borsodi
Közszolgáltató Kft-től, az 50 milliós hitelt le kellett csökkenteni 15 millió forintra, és azt
ki kellett gazdálkodnia a cégnek, és nem az önkormányzat gazdálkodta ki. Ő is azt
mondja, hogy volt már ennél rosszabb a helyzet. A polgármester úr hozzászólását még
nagyobb érdeklődéssel fogadta, mert elmondták minden évben, hogy szükség van a
Kft-nek pénzre, csak eddig soha nem adtak hozzá pénzt, most pedig adnak. Nem
tudják, hogy mi ennek az oka, de ha most van itt az az idő, hogy segítsenek a Kft-nek,
akkor segítsenek.
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az elhangzottakra
reagál. Polgármester úr említette, hogy ne foglalkozzanak a múlttal, de annyiból muszáj
vele foglalkozni, mert a jelen problémái nagy részben a múltból adódnak, az a rendszer,
az a struktúra, ami kialakult a Kft-nél, és erre mondta azt, hogy szeretne egy év után
egy olyan anyagot letenni, amiben át is strukturálná az egészet. Ezt csak január 20-án
tudja megtenni, ami azt hozza magával, hogy éves szinten folyamatosan, kb. 10 millió
forint hiányzik a cégből a jelenlegi működési struktúra mellett. Az, hogy majd tudnak-e
valami mást, jobbat, vagy van-e hajlandóság arra, hogy több pénzt tegyen bele az
önkormányzat, ezt a képviselő-testület el fogja dönteni. Csak összehasonlításképpen
egy 2000 fős település hasonló cége két ügyvezetővel működik, az iparűzési
adóbevétele 130-135 millió forint körül van, és talán 40-50 millió forintot juttat éves
szinten a hasonló Kft-jének.
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Visszakanyarodna a korábbi hitelkeretre; pontosan nem emlékszik, hogy ez hogy volt,
de azt tudja, hogy 2010-2011-2012-es években a Kft-nél még lecsapódott a
szemétszállításból, illetve a vízi-közműhálózat üzemeltetéséből adódó pénz. Legalább
100 millió forint volt csak az egyik, és 50 millió forint körül volt a másik. Azt nem tudja,
hogy ebből mennyi került a hálózat felújítására, vagy adott esetben a hirtelen
hibajavításra, de ott volt miből gazdálkodni. Tehát 160 millió forint csak a kettő, illetve
még az önkormányzati támogatás, és az biztos, hogy nagyobb volt az állomány is, újak
voltak az eszközök, a bérszínvonal nem volt ilyen, jóval alacsonyabb volt, ezért nem
érdemes összehasonlítani a múltat, meg a jelenlegi időszakot, teljesen más volt a Kft.
működése, teljesen más bevételekből működött. Loj Balázs képviselő úr egy picit torzít
akkor, amikor azt mondja, hogy itt a 11 millió forint, visszaadják, nem adják vissza és
akkor már 20 millió forintnál járnak. Tavaly 10,5 millió forintot kértek a folyószámlahitelkerethez kapcsolódóan, amikor átvette a céget akkor kb. 10,5-11 millió forintot
használtak a hitelkeretből, kb. most is ott tartanak, és ugyanezt kérik, hogy addig, amíg
egy éven belüli lejáratú hitelről beszélnek, addig, amíg vissza kell fizetni ezt az
összeget, és meg nem kapják a következő hitelkeretet, addig segítsen az
önkormányzat. Erre azért van szükség most is év végén, mert december 31-én vissza
kell fizetni. A hitelkérelmi eljárást elindították, ami lassabban megy a takarékszövetkezetek összevonása kapcsán, ezért nem is írt januári dátumot, hanem 2020 februárit a
képviselő-testület részére, és vissza fogják fizetni. Azt Fischer Ferdinánd képviselő úrnak
mondaná, hogy számlatartozásaik abból az időszakból, amióta itt van, nincsenek. Tehát
új számlatartozások nem keletkeztek. A régi dolgaikat folyamatosan rendezik vagy a
végrehajtásokból, vagy a peres eljárásokból, vagy éppenséggel a megegyezett eljárások
kapcsán befolyt összegekből. Ezek viszont olyan összegek, amik elég nagyok az elmúlt
időszakban. Az 5 millió forint kimutatása; a beszámolóban majd biztosan ki fogják tudni
mutatni, viszont két tételre emlékszik, 1,4 millió forintot utaltak abba a közös költségtartozásba, ami halmozódott évek óta, és amiben kérte a képviselő-testület segítségét,
hiszen a Kft. nem fizetheti meg a közös költséget a bérlők helyett, lásd KBTF, amellyel
kapcsolatban írt polgármester úrnak egy levelet. 2016. január 1-je óta, amióta a KBTFnek az önkormányzat, illetve a képviselő-testület ingyen használatba adta a helységet,
740 ezer forint körüli tartozásuk gyűlt össze. Az 5 millió forinthoz kapcsolódik az
aszfaltozás, és talán a választások előtt nehezebb feladatot is húzott magára, mert ha
nincs az a pénz, akkor nem kell patikamérlegen mérni azt, hogy minden körzetbe jusson
a kátyúzásból, hogy ne érje szó a ház elejét, és mindenhol próbáltak helyt állni, de ez
kevés volt. Kátyúzásra 760 ezer forintot költöttek el. Tud mondani olyat, amit az 5 millió
forintból rendezték, de ha oda kerül a sor, ezt ki fogják mutatni. Összességében át kell
strukturálni a céget, ezzel kapcsolatban szeretne letenni egy anyagot a képviselőtestületnek és úgy gondolja, hogy egy ilyen cég működtetéséhez, egy 10 ezres város
részéről minden bizonnyal több forrásra van szükség.
Fischer Ferdinánd képviselő nem kíván a 2010 előtti dolgokba belemenni, amivel
kapcsolatban nagyon sok minden tévesen hangzott el ügyvezető úrtól. A 2012 utáni
időszakról egyet tud elmondani, és ezek tények, hogy mindenki, aki átvette a Kft-t
voltak régebbi tartozások, behajthatatlan követelések is. Most, ahogy ügyvezető úr
átvette a Kft-t, ennél jobb helyzetben még azelőtt nem vette át senki, és ugyanarra a
helyzetre akkori képviselőként annyira másként beszélt annak idején, hogy hogyan lehet
ebből üzemeltetni. Most lehet, hogy nem lehetne ebből üzemeltetni, most mondja, hogy
mennyire lehet. Igen nem lehet ennyiből üzemeltetni, mások meg tudták oldani, és úgy
nagyon könnyű megoldani, hogy mindig tesznek hozzá pénzt.
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Több pénzt kell majd hozzátenni, de ebből majd azt szeretné látni, hogy ha leesik a hó,
a járdák takarítását megoldják, mert volt itt olyan időszak, amikor elég sok hó leesett és
bevonta még a saját eszközeit is, hogy az utakat, járdákat letakarítsák. Most egyszer
esett egy kis hó, de minden utca olyan jégbordás volt, amiért nagyon sok ember szólt,
szerencsére nem volt baleset belőle, de ha jön egy hóesés, reméli, hogy nem ez lesz.
Oda fogják adni azt a pénzt, de azok az eszközök úgy álljanak, ahogyan kell, és ezeket
a feladatokat megoldják. Ő csak ezt szeretné, mert egyébként még nem lát változást,
sem a közmunkások mentalitásában, az eszközparkban sem, de soha nem lesz jobb,
mindig az lesz, hogy éppen a működésre pénz legyen. Tény, hogy több pénz kell a
működéshez, és reméli, hogy ügyvezető úr ki fogja alakítani a struktúrát és úgy fog
működni a Kft. ahogyan működnie kell, mert most még nem ezt látja. Azt sem tudja,
hogy ha megérkezik egy hóesés, egy ilyen esetre mennyire vannak felkészülve, mert a
múltkori azért nem volt tökéletes.
Loj Balázs képviselő: Ügyvezető úr azon mondatára reagálna, hogy ő torzította egy
kicsit a dolgokat. Nem nagyon szokott torzítani meg mellébeszélni, mert a tények azok
makacs dolgok. Tehát, ha összeszámolja, hogy szeptemberben 5 millió forintot utaltak
át a Kft-nek, polgármester jutalmazása címén egymillió forintot, ez 6 millió forint, most
a 4 millió forint visszatérítendőt vissza nem térítendővé változtatják, ez már 10 millió
forint, és a 11 millió forintot bármennyi időre is adják, át kell utalni a Kft. számlájára,
akkor 21 millió forintról beszélnek. Az nem torzítás, hogyha valaki azt mondja a 21
millió forintra, hogy az 21 millió forint. Azt már látják, hogy ügyvezető úr az
önkormányzati átutalásokból tudja működtetni szépen a céget, és ő most már arra
lenne kíváncsi, hogy hogyan tud sajátbevételeket generálni, vállalkozásból adódó
bevételeket generálni. Ha az kell hozzá, és a képviselőtársai is úgy gondolják, hogy
növeljék meg azt az összeget, ami a Kft. működésére kell, akkor ezt ő is támogatni
fogja, de eredményeket szeretne látni ügyvezető úrtól.
Virág Tamás képviselő ügyvezető úrhoz szól, mert ha nem vette volna észre,
mérhetetlenül jó indulattal viszonyult mindenki a kérdéssel, hozzászólással, és
gyakorlatilag nem kellett volna ügyvezető úrnak egy félóráig magyarázkodnia,
különböző dolgokat felhozni, mert senki nem kétli azt, hogy a Kft-nek erre a pénzre
szüksége van. Ügyvezető úr nem képviselő, tényekkel és számokkal kell érvelnie
röviden. Szeretné kérni a javaslatot, elképzelést tényekkel, számokkal, és majd utána
döntenek róla a pénzügyi viszonyok függvényében, hogy hogyan támogassák. Az a
kérése, hogy nem kell ismét Sáhó úrra, és az azt megelőző dolgokra hivatkozni,
felejtsék el, az már rég volt. Támogatják a Kft-t jó indulatúan, mert szeretnék, ha jól
működne a város érdekében.
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöni a képviselőtestület részéről a konstruktív hozzáállást, képviselő úr részéről a külön véleményt, és
bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban mindenki megelégedésére tud
működni.
Molnár Oszkár polgármester: A napirend elején azért kezdte úgy a mondandóját,
hogy nem kellene vájkálni a múltban, mert mint ahogy kiderült, vita-versa, oda-vissza
vannak sértődések, érvek, ellenérvek a Kft. működésével kapcsolatban. Néhány dologra
megpróbált rávilágítani ügyvezető úr, de sajnos abba a helyzetbe került az eddig lefolyt
vita kapcsán, hogy kénytelen ő is visszamenni a múltba. Kezdjék azzal, hogy ne
hasonlítsák össze a 2010-es évek elejét és végét több ok miatt.
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Ne hasonlítsák össze az akkori munkaerő-piaci helyzet miatt, akkor, amikor kőművest
lehetett kapni 3.000 Ft-ért naponta, és normális szakembert. Ne hasonlítsák össze ezzel
az időszakkal, amikor már 30.000 Ft-ért sem lehet kőművest kapni. Az, hogy a Kft-ben
a vállalkozói brigád miért nem felépítve annak idején, amikor fel lehetett volna építeni,
tényleg azt gondolja, hogy ebbe ne menjenek bele. Neki mindig az volt a kérése, és az
volt a vágya, hogy a Kft-nek legyen egy olyan vállalkozói csapata, akivel nagyon komoly
munkákat, akár alvállalkozói munkát el lehet végezni, és ebből lehettek volna nagyon
komoly árbevételek, és már régen nem beszélnének a Kft. jelenlegi problémáiról.
Szeretne emlékeztetni mindenkit arra, hogy 2012-ben az ÉRV Zrt. vette át a vízi-közmű
üzemeltetést a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-től. Majdnem helyes az, amit
ügyvezető úr mondott, igen hatalmas bevétele volt akkor a vízi-közművek
üzemeltetéséből abban az időszakban a Kft-nek, és gyakorlatilag a hálózaton 0 forint
értékű felújítás, karbantartás történt. Ugyanígy volt a hulladékgazdálkodással is, amikor
a Kft. végezte. De tovább megy; akkor, amikor a ÉRV Zrt. átvette, igen, 2010-ben 50
millió forint folyószámla-hitele volt a Kft-nek, ezt 2014-re 15 millió forintra sikerült
leredukálni, de ebben azért voltak olyan tételek is, amikor az ÉRV Zrt. átvette az
üzemeltetést, hogy az eszközállományért akkor 10 millió forintot fizetett, a kintlévőség
állományért 6 millió forintot, ez kapásból 16 millió forint. Tehát ezeket a dolgokat nem
lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet nem beszélni ezekről a dolgokról. Az a
véleménye minden hozzászólás ellenében, hogy ilyen rossz állapotban, mint ahogy
Csabai Gyula ügyvezető úr átvette a Kft. irányítását 2018. szeptember 1-jén, még egyik
ügyvezető sem vette át az elődjétől, ez a meggyőződése, és papíron is be lehet
bizonyítani. Teljes mértékben egyet tud érteni Virág Tamás képviselő úr azon
felvetésével, hogy világítsák át a Kft-t, ennek semmi akadálya nincs. Nem tudja, hogy
január 20. után a februári ülésen alkalmas lesz-e megvalósítani, és nem gondolja, hogy
itt bárki, bármit takargatni akarna a Kft. működésével kapcsolatban. Végezetül annyit
szeretne mondani, tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatotti
állomány – senkit meg nem sértve – most már olyan állapotban van, hogy
tulajdonképpen azok a régebbi közfoglalkoztatott dolgozók, akik képesek voltak egy
picit komolyabb munkavégzésre is, azokat már mind felszívta a vállalkozási szféra
régen. Ez az állomány, ami most rendelkezésre áll, ha tetszik, ha nem, ki kell mondani,
erre képes, többre nem, tehát nagyon összetett ez a dolog. Jelen pillanatban egészen
biztos abban, hogy ha a Kft. így megy tovább, jövőre ugyanezzel a kéréssel fog az
önkormányzathoz jönni. Az átvilágítás után a Kft. finanszírozását kell teljes mértékben
helyre tenni a képviselő-testület által, és meg kell mondani, hogy ennyit látnak, ennyi
kell és onnantól kezdve nincs több. Neki ez a véleménye, és egyetért mindenkivel
abban, hogy ezt így nem szabad tovább húzni.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
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
141/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
nyújtott visszatérítendő működési támogatásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a ”Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
nyújtott visszatérítendő működési támogatásáról” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére
151/2017.(XII.14.) határozatával nyújtott 4.000.000 forint
visszatérítendő működési támogatást vissza nem térítendő
támogatássá minősíti.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülte felhívja a
Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a
vissza nem térítendő támogatással 2020. január 31.-ig
köteles elszámolni.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási
megállapodás módosítására, és aláírására.
Határidő: 2020.01.31.
Felelős: ügyvezető, polgármester
Értesül: Kft., ügyvezető
2./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 185./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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:

14

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven
belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető
ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári
éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez
történő tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
megtárgyalta
a
tulajdonában álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Kft.) adósságot keletkeztető ügylethez történő
hozzájárulás iránti kérelmét.
2. Képviselő-testület – a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. naptári éven
belül (2020. év) lejáró futamidejű adósságot keletkeztető
ügyletet – folyószámla hitelkeret szerződést – kössön,
legfeljebb 15 millió forint keretösszeg erejéig.
3. Képviselő-testület - a 2011. évi CXCIV. törvény 10. §
(3) bekezdés d) pontja alapján – kinyilatkozza, hogy az
Önkormányzat kezességet vállal az adósságot keletkeztető
ügyletben.
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek a működési
támogatás 2020. február 15. napjáig kell visszafizetnie az
Önkormányzat részére, a Takarékbank ZRt.-től felvételre
kerülő naptári éven belüli folyószámlahiteléből.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adósságot
keletkeztető
ügylethez
kapcsolódó
dokumentumok teljes körű aláírására, a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2020.02.15.
Felelős: ügyvezető, polgármester
Értesül: Kft., ügyvezető
3./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési
támogatásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 189./ sorszám alatt.)
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Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
143/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó
visszatérítendő működési támogatásról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó
visszatérítendő működési támogatásról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére 11.000.000,- Ft (azaz tizenegymillió
forint) visszatérítendő működési támogatást biztosít a
2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek a működési
támogatást
2020.
február
15.
napjáig
kell
visszafizetnie az Önkormányzat részére, a Takarékbank
Zrt-től
felvételre
kerülő
naptári
éven
belüli
folyószámlahitelből.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
támogatási megállapodás elkészíttetésére, és aláírására.

a

Határidő: azonnal, 2020. február 15.
Felelős: polgármester
Értesül: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., osztályok
4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.)
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Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
144/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló a városban végzett települési
folyékony
kommunális
hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a városban végzett települési
folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatellátásról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV
Észak-magyarországi
Regionális
Vízművek
Zrt.
beszámolóját, mely „a városban végzett települési
folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatellátásról” szól, és a tájékoztatót a határozat
mellékleteként t u d o m á s u l v e s z i.
2. Képviselő-testülete
megköszöni
a
vízi-közmű
üzemeltetőjének Edelény városban 2019. évben végzett
tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
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Melléklet a 144/2019.(XII.19.) határozathoz
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5./ Napirendi pont tárgya:
ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
145/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
az Edelény Város Önkormányzata és az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. között 2012. május 11én megkötött, majd 2013. március 6-án módosított, az Edelény
belterület 1188/2 hrsz.-ú, természetben Edelény, Borsodi út 26.
szám alatti ingatlanra vonatkozó ingatlanbérleti szerződés 2024.
december 31. napjáig történő meghosszabbításához.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ingatlanbérleti szerződés aláírására, valamint a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan felújításával
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: azonnal, illetve 2020.02.29
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ÉRV Zrt., osztályok
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6./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2018. és 2019. évi
feladatokról és tapasztalatokról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester megjegyzése a napirendhez, hogy többé kevésbé, de
inkább többé elégedettek lehetnek a hulladékszállítással.
Kérdés, vélemény nem lévén – 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
146/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással
kapcsolatos 2018. és 2019. évi feladatokról és
tapasztalatokról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatokról és tapasztalatokról szóló beszámolóra vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft települési
szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról, valamint
tapasztalatokról szóló 2018. és 2019. évi beszámolóit, és azokat
a határozat mellékleteként e l f o g a d j a .
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
polgármester
Társulás, BMH Nonprofit Kft., osztályok
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Melléklet a 146/2019.(XII.19.) határozathoz
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7./ Napirendi pont tárgya:
A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet
elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – szavazásra bocsátja a
rendelettervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2019.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZERRŐL SZÓLÓ 5/2019.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014 (XII.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a
következőket rendeli el:
1.§ A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati
rendelet melléklete helyébe a melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
33

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019.12.19.
napján kihirdetésre kerül.
Edelény, 2019. december 19.
Dr. Vártás József
jegyző
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Melléklet a 29/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet az 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevőkkel megfigyelt közterületek
Edelény városában:
Sorszám

Kihelyezett kamera
címe

Látószög

1.

Edelény, Szentpéteri út 32.

27. sz. főút, Sajószentpéter felőli
bejövő rész

2.

Edelény, Fűzfa út 5.

Móra Ferenc lakótelepi bekötő út

3.

Edelény, Tormás út 17.

4.

Edelény, Napsugár út 4.

5.

Edelény, Tormás út 11.

Lévay út a Móra Ferenc út irányába

6.

Edelény, István király útja
52.

7.

Edelény, Császtai út 9.

8.

Edelény, Hősök tere 3.-5.

Városi Könyvtár – Munkaügyi
központ bejárata
Császtai út – Belvárosi út
kereszteződése
Tóth Árpád út – Hősök tere
kereszteződése

9.

Edelény, Hősök tere 1.

Hősök tere

10.

Edelény, Borsodi út 4.

Belvárosi út – Borsodi út
kereszteződése

11.

Edelény, Kővágó út 25.

Kisvasúti híd

12.

Edelény, Ifjúság út 47.

Kisvasúti híd

13.

Edelény, Borsodi út 129/A

Borsodi út – Borsvezér út
kereszteződése

14.

Edelény, József Attila út 36.

Vitamin kert

15.

Edelény, Finkei út 31.

Finkei út a belváros
irányába

16.

Edelény, Sportpálya

Műfüves pálya

17.

Edelény, 678/70 út vége

Verespart utca ági, két irányban

18.

Edelény, Verespart út 19.

19.

Edelény, Cseres út vége

678/70 út, Verespart utca,
Víztorony irányában a rét felé
Cseres út É-Ny-i vége, Rózsavölgyi
út

Bányász Klub előtti tér- Kenderföldi
út kereszteződése
Kenderföldi út – Napsugár út
kereszteződése
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20.

Edelény, Cseres út-Bihari út
sarok

Bihari út, Cseres út főút irányában

21.

Edelény, Cseres útVerespatak út sarok

Verespart utca – Cseres út
kereszteződése, Cseres út főút
irányába

22.

Edelény, Egres út 1.

Egres út, közösségi tér

23.

Edelény, Móra Ferenc út 2.

360’-ban körben látó kamera

24.

Edelény, Móra Ferenc út 12. Móra F. út belső K-i ága, Móra F. út
D-i ága

25.

Edelény, Móra Ferenc út 26. Móra F. út Észak felé teljes utca

26.

Edelény, Bányász út 677/1

Bányász út Járási hivatal előtti
kereszteződés

27.

Edelény, Bányász út 676/2

Bányász út D-i és DK-i iránya

28.

Edelény, Bányász út 21.

Bányász út É-i és D-i iránya

29.

Edelény, Bányász út 29. 2A

Szentpéteri út városba be- és
kivezető iránya

30.
31.
32.

Edelény, Szentpéteri út
(autókereskedés előtt)
Edelény, Szentpéteri útEgres út sarok

360’-ban körben látó kamera
Egres út, Szentpéteri út városból
kivezető iránya

Edelény, Egres utca 44.

Egres út sarki csomópont

8./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
147/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a 19/2019.(II.26.) határozattal jóváhagyott
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint
módosítja:

1.1. Az SzMSz I. rész 1. 1.4 a) pont „Abodi Állandó
Kirendeltség” helyébe „Abodi Kirendeltség„ szövegrész lép.
1.2. Az SzMSz I. rész 1. 1.4 b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.4. telephely címe: b) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Damaki Kirendeltség 3780 Damak, Szabadság út 35.”

1.3. Az SzMSz I. rész 3. pont „Szakácsi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete” szövegrész helyébe „Damak Község
Önkormányzat Képviselő-testülete” szöveg lép.
1.4. Az SzMSz I. rész 8. pont a „12046102-0138464400100009” szövegrész helyébe a „54300053-10056882”
szövegrész lép.
1.5. Az SzMSz I. rész 9. pont „Raiffeisen Bank Rt. Miskolc”
szövegrész helyébe a „Takarékbank Zrt.” szövegrész lép.
1.6. Az SzMSz I. rész 16.1 pont „Szakácsi” szövegrész
helyébe „Damak” szöveg lép.
1.7.
Az SzMSz I. rész 19. i) pont „Szakácsi Község
Önkormányzata” szövegrész helyébe „Damak Község
Önkormányzata” szövegrész lép.
1.8.
Az SzMSz V. rész 3.4.14. pont „Szakácsi Község
Önkormányzat
működéséhez
kapcsolódó
feladatok”
szövegrész helyébe „Damak Község Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó feladatok” szövegrész lép.
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1.9. Hatályát veszti:
a) az SzMSz I. rész 19. j) pontja,
b) az SzMSz II. rész 10. pontjában az alábbi szövegrész „
valamint
a
Szakácsi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat.”
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzata 2020. január 01-jével lép hatályba.
3. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes
szerkezetbe foglalását és a Hivatalhoz tartozó települések
önkormányzatainak hirdetőtábláin történő kifüggesztését, valamint
honlapon való közzétételét.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2020.01.01.
polgármester, jegyző
osztályok, hirdetőtáblák, honlap

9./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Szabó Melinda Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
148/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság
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munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Humánpolitikai Bizottság munkájáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Képviselő-testülete

2020.

évi

munkatervének

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Szabó Melinda Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal
a módosítással, hogy a képviselő-testületi ülések ne 16:00 órakor, hanem 15:00 órakor
kezdődjenek.
Molnár Oszkár polgármester jelzi, hogy egy apró elírás van az előterjesztésben,
délelőtt 16 óra van írva véletlenül, amit vegyenek figyelembe.
Ezek után szavazásra bocsátja a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, miszerint a
képviselő-testületi ülések délután 15:00 órától kezdődjenek.
A módosít javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8
igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Molnár Oszkár polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 9 fő képviselő döntéshozatalban
való részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. évi munkatervét a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős:
polgármester
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági
tagok, Kft., Intézmények, érintettek
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Melléklet a 149 /2019.(XII.19.) határozathoz

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. ÉVI
MUNKATERVE

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi „Munkaterv”-ét a
149 /2019.(XII.19.) 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
délután 15:00 órától tartja:
•
•
•
•
•
•
•
•

2020. február 27. (csütörtök)
2020. március 19. (csütörtök)
2020. április 23. (csütörtök)
2020. május 21. (csütörtök)
2020. június 18. (csütörtök)
2020. szeptember 17. (csütörtök)
2020. november 19. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL
2020. december 17. (csütörtök)

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

II.

és

időpontját

A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne:

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: 2020. február 27. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

6./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

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

5./

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 2020. évi költségvetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

Edelény Város
elfogadásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
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polgármester
valamennyi bizottság
jegyző és intézményvezető
2020.

évi

közbeszerzési

tervének

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

7./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

8./

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi
munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

9./

polgármester
valamennyi bizottság
aljegyző

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

11./

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző, intézményvezető

Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

10./

polgármester
valamennyi bizottság
osztályvezetők, jegyző

jegyző
valamennyi bizottság
aljegyző

Bizottságok 2020. évi munkatervének ismertetéséről
Előadók:
bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei

12./

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

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Előterjesztés leadásának határideje: 2020. február 14.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. március 19. (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 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
intézményvezető
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető

3./

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely 2019. évi munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Muzeális

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző, intézményvezető

4./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és az
adóztatásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
Előterjesztés leadásának határideje:

jegyző
valamennyi bizottság
jegyző
2020. március 13.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. április 23. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény
Város
végrehajtásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2019.

évi

költségvetésének

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

2./

A 2019. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője

3./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 2020. 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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2020. április 20.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. május 21. (csütörtök)
NAPIREND
1./

A
Borsodi
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
2019.
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
2020. május 15.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. június 18. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2020. 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 2020. 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
2020. június 12.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 17. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2020. 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 2020. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési
év munkájáról
Előadó:
oktatási intézmény vezetője
Véleményezi:
Humánpolitikai Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző

Előterjesztés leadásának határideje:

2020. szeptember 11.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. november 19. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

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

4./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
valamennyi bizottság
polgármester

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

2020. november 13.

2020. november 19. (csütörtök)

KÖZMEGHALLGATÁS
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. december 17. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

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

6./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének
jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

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:

közszolgáltató ügyvezetője
valamennyi bizottság
közszolgáltató ügyvezető igazgatója
2020. december 11.

79

kapcsolatos

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

Edelényi

Kistérség

Többcélú

Társulásában

végzett

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
150/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásában végzett munkájáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
megtárgyalta a polgármester Edelényi
Társulásában végzett munkájáról szóló
elfogadja.

Képviselő-testülete
Kistérség Többcélú
beszámolót és azt

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
8./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 181./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
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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
151/2019.(XII.19.) 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 Képviselő-testülete az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 2020. július
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:
Felelős:
Értesül:

1.-2 azonnal, 3. 2020.07.01.
polgármester
Osztályok, Társulás

1. melléklet a 151/2019. (XII.19.) 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) 2020. július 1. napjától az
alábbiak szerint módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás 3.1.1. alpontja elhagyásra kerül a további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

2.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.1 alpontja elhagyásra kerül.

3.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.2. alpontja elhagyásra kerül.

4.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.3. alpontja elhagyásra kerül.

5.

A Társulási Megállapodás 3.1.1.4. alpontja elhagyásra kerül.

6.

A Társulási Megállapodás 5.6. alpontjában „A hétközi ill. hétvégi orvosi
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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.” szövegrész elhagyásra kerül.
7.

A Társulási Megállapodás 5.10.
szövegrész elhagyásra kerül.

alpontjában

„az

orvosi

ügyelet”

8.

A Társulási Megállapodás 5.11.
szövegrész elhagyásra kerül.

alpontjában

„az

orvosi

ügyelet”

9.

A Társulási Megállapodás 5.13.
szövegrész elhagyásra kerül.

alpontjában

„az

orvosi

ügyelet”

10. A Társulási Megállapodás 7.7. alpontjában „A kizárást megalapozza
különösen
az
orvosi
ügyelethez
fizetendő
hozzájárulás
megfizetésének elmulasztása, amennyiben a Tag a fizetési
felszólításában tűzött határidőig sem rendezi hátralékát.” szövegrész
elhagyásra kerül.
11. A Társulási Megállapodás 2. melléklete elhagyásra kerül.
12. A Társulás megállapodás 4. mellékletében „072112 Háziorvosi ügyeleti
ellátás” kormányzati funkció 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:
………./2019. (………...)
2. Balajt Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

3. Becskeháza Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

4. Bódvalenke Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

5. Bódvarákó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

7. Boldva Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

8. Borsodszirák Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

9. Damak Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

10. Debréte Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

11. Edelény Város Önkormányzata:

………./2019. (…………)

12. Égerszög Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

13. Galvács Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

14. Hangács Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

15. Hegymeg Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

16. Hidvégardó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

17. Irota Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

18. Komjáti Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

53

19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

20. Lak Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

21. Martonyi Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

22. Meszes Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

23. Nyomár Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

24. Perkupa Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

25. Rakaca Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

26. Rakacaszend Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

27. Szakácsi Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

28. Szalonna Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

29. Szendrő Város Önkormányzata:

………./2019. (………...)

30. Szendrőlád Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

31. Szin Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

32. Szinpetri Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

33. Szögliget Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

34. Szőlősardó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

35. Szuhogy Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

36. Teresztenye Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

37. Tomor Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

38. Tornabarakony Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

39. Tornakápolna Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

40. Tornanádaska Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

43. Varbóc Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

44. Viszló Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

45. Ziliz Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

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

……………………………………….
Rusznyák Zsolt
polgármester

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Képes László
polgármester

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

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….

……………………………………….
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Szabóné Tóth Julianna Judit
polgármester

Tóth Attila
polgármester

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

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

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

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:

……………………………………….
Takács László
polgármester

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

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Váradi István
polgármester

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Dolányi János
polgármester

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

Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Doszpoly Károly
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

……………………………………….
Molnár János
polgármester

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:

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

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

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében:
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……………………………………….
Doszpoly Lóránd
polgármester

……………………………………….
Kondásné Galkó Mónika
polgármester
Varbóc Község Önkormányzat képviseletében:

Viszló Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Verebélyi Norbert
polgármester
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2. melléklet a 151/2019. (XII.19.)
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. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.2. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.3. 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
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.
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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.
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.
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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 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.
4.18.2.
4.18.3.
4.18.4.
4.18.5.
4.18.6.

ellátja a Társulás képviseletét,
összehívja a Társulási Tanács ülését;
vezeti a tanácskozást;
érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
ellátja a társulás képviseletét;
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4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót
és zárszámadást.
4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az ajánlatkérőt megillető döntési
jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
Bizottság(ok)
4.19. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén működő
intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő
közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács határozza
meg.
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
4.21.2. a Társulás alkalmazottja.
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Pénzügyi Bizottságot
hoz létre.
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell kiválasztani.
4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a bizottság(ok)
ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el.
5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján
működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A
jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható
körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a
Hivatal útján gondoskodik.
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön szabályzat
tartalmazza.
5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és
garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek
teljesítésére.
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság ennek
keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött
szerződéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól
felvilágosítást kérhet.
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a
Társulási Tanács elé.
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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.
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 feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásaik nem
teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat 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 a 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.
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.

63

6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A
vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott
feladatok biztosítását szolgálja.
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, egyéb
vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthető el.
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége
nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult csatlakozni. A
csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni
és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi
települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.
Kiválás
7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó napjával lehet.
7.6. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és
arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Kizárás
7.7. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a döntés meghozatalát követő
második hónap utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban
foglalt kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követően részére megküldött fizetési felszólításban
megjelölt határidőig nem tett eleget.
A 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,
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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.
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.
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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.
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

……………………………………….
Rusznyák Zsolt
polgármester
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Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Képes László
polgármester

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

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Szabóné Tóth Julianna Judit
polgármester

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

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

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

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

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
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Nyomár Község Önkormányzat képviseletében:

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Takács László
polgármester

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

Rakaca Község Önkormányzat képviseletében:

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Váradi István
polgármester

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Dolányi János
polgármester

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

Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Doszpoly Károly
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

……………………………………….
Molnár János
polgármester

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:
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……………………………………….
Beri Tamás
polgármester

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

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Doszpoly Lóránd
polgármester

……………………………………….
Kondásné Galkó Mónika
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:

………./2019. (………...)

2. Balajt Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

3. Becskeháza Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

4. Bódvalenke Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

5. Bódvarákó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

7. Boldva Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

8. Borsodszirák Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

9. Damak Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

10. Debréte Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

11. Edelény Város Önkormányzata:

………./2019. (…………)

12. Égerszög Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

13. Galvács Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

14. Hangács Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

15. Hegymeg Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

16. Hidvégardó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

17. Irota Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

18. Komjáti Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

20. Lak Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

21. Martonyi Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

22. Meszes Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

23. Nyomár Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

24. Perkupa Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

25. Rakaca Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

26. Rakacaszend Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

27. Szakácsi Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

28. Szalonna Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

29. Szendrő Város Önkormányzata:

………./2019. (………...)

30. Szendrőlád Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

31. Szin Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

32. Szinpetri Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

33. Szögliget Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

34. Szőlősardó Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

35. Szuhogy Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

36. Teresztenye Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

37. Tomor Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

38. Tornabarakony Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

39. Tornakápolna Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

40. Tornanádaska Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)
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42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

43. Varbóc Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

44. Viszló Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)

45. Ziliz Község Önkormányzata:

………./2019. (………...)
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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.
22.

TAG NEVE

SZÉKHELYE

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

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

2018.01.01.

KÉPVISELŐ NEVE
Rescsánszki Bertalanné

217
Szabó Árpád Zoltán
511
Székely Jenő
33
Rusznyák Zsolt
256
Képes László
94
2432

Szabóné Tóth Julianna
Judit
Tóth Attila

1213
Fülöp József
1053
Tóth Szabolcs Balázs
252
Csigó Tibor
19
Molnár Oszkár
9890
Dr. Lénárt Attila
58
Slezsák József
87
Varga István
590
Matusz János Tamás
591
Boschánszky Iván László
128
Bencs Sándor
77
Bárczi László
227
Garai Bertalan
681
Győrfi Gábor
280
Vécsei István
424
Rozgonyi Tibor
175

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

41.

42.
43.
44.
45.

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

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

Takács László
317
Molnár Zoltán
884
Kiss Béla
903
Váradi István
389
Oláh Lajos
188
Balogh Zsolt
1 032
Dolányi János
4 192
Horváth Szilveszter
2 139
Ötvös Bálint
841
Doszpoly Károly
221
Üveges Attila
622
Holló István
118
Hermánné Dienes Piroska
1 130
Brogli Attila
24
Szilvai Attila
235
Molnár János
20
Beri Tamás
759
Kondásné Galkó Mónika
220

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
184
Doszpoly Lóránd
36
Ifj. Molnár László
55
Kisfalusi Imre
70
Verebélyi Norbert
394

2. melléklet
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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
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4. melléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
A kormányzati funkció szerinti megjelölése
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése):
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
031060 Bűnmegelőzés
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
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

13./ Napirendi pont tárgya:
Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pályázati felhívásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 182./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
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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
152/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé
üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati
felhívásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé
üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Edelény, Borsodi út 9/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő
Vásárcsarnok épületében található büfé üzlethelyiség
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2019. december 20.
a pályázatok elbírálására vonatkozóan: legkésőbb 2020.
január 24.
Felelős:
polgármester
Értesül:
osztályok

Melléklet a 152/2019.(XII.19.) határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé
üzlethelyiség
BÉRBEADÁSÁRA
Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építése Edelényben a
helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-201600019 azonosító számú támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.
A vásárcsarnok tervezett helye városunk kereskedelmi centrumának tekinthető központi
része, a 9/18. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezen a területen
lakossági igényeket kielégítő kereskedelmi egységek (PENNY MARKET, COOP Áruház)
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mellett autóbusz végállomás, Művelődési Központ található. A vásárcsarnok épületét a
két szupermarketre merőlegesen került kialakításra, így a három épület egy teret zár
közre, ami felé a tervezett piac épülete a tömegével is nyit. Az épület kialakításának fő
szempontja a nagy központi árusító tér, amelyet körbe vesznek a kisebb helyet igénylő
árusító és egyéb funkciókat befogadó helyiségek.
A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a
helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés.
Hozzájárul a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi
gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és
befogadó fejlődés céljának eléréséhez.
Az elkészült Vásárcsarnok jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A vásárcsarnokban két módon fog zajlani az elárusítás. Az épület központi részében 48
db elárusító hely biztosított a kistermelői termékek eladására. Ezek igénybevétele napi
díj megfizetésével lehetséges elsősorban őstermelőknek, helyi termelőknek.
Emellett kialakításra került továbbá 5 különböző méretű és funkciójú üzlethelyiség,
amelyből az előzőekben meghirdetett eljárások során 4 darab üzlet bérleti joga gazdára
talált.
Jelen pályázati felhívás keretében a B1 azonosító jelű, 34,40 m2 területű
melegkonyhás büfé bérleti jogát kívánjuk pályázat útján értékesíteni.
A bérleti díj minimális ajánlati összege: 1800 Ft/m2/hó.
Az Önkormányzat a pályázat benyújtását megelőzően helyszíni bejárást biztosít
előzetes bejelentkezést követően 2020. január 08. (szerdáig). Bejelentkezni Edelény
Város Önkormányzatának központi számán, a 48/524-100-as telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10. (péntek) 11:00 óra.
A pályázati ajánlatot (pályázati adatlap+melléklet) papír alapon személyesen az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán (Edelény, István
király útja 52.), papír alapon postai úton, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott
elektronikus úton lehet benyújtani.
Az ajánlatok elbírálása 2020. január 21–én (kedden) 10:00 órakor történik az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében.
Amennyiben az üzlethelyiségre több érvényes ajánlat érkezik, licittárgyalás
megtartására kerül sor 2020. január 21–én (kedden) 10:15 órakor kezdődően az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében.
Ha az üzlethelyiség bérleti jogára csak egy pályázat érkezik, a helyiség vonatkozásában
licittárgyalásra nem kerül sor.
Licittárgyalás esetén a licitlépcső összege a bérleti díj minimális ajánlati összegének 20
%-a (360 Ft/m2/hó.)
A helyiségek víz és elektromos energia fogyasztása külön mérőórával mérhető, amely az
üzemeltetővel történő rezsiköltség elszámolás alapjául szolgál.
A fűtési rendszer egységes, annak elszámolása légköbméter arányában történik.
A teljes épületet kültéri kamerás megfigyelőrendszer védi, az üzletek a csarnoktól
függetlenül önálló vagyonvédelmi hálózattal rendelkeznek.
A nyertes pályázó által elfogadott bérleti díj nem foglalja magában az épület
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket (közüzemi díjak,
karbantartási költségek, szolgáltatások díjai, egyéni beruházással kapcsolatos költségek
stb.).
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A kialakított helyiségekben csak olyan termék és olyan módon forgalmazható, amelyet a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2019. (IX.29.) Korm.
rendelet lehetővé tesz.
Egyéb kikötések:
• Amennyiben a bérlő vendéglátó ipari előkertet alakít ki, be kell tartani Edelény
Város Önkormányzatának a közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.
(XII.17.) önkormányzati rendelet vendéglátó ipari előkert engedélyezésének
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket (engedélyezés, bérleti díjfizetési
kötelezettség).
•
•

A büfében szeszesital forgalmazása esetén – a hatályos jogszabályok előírásaival
összhangban - meleg étel biztosítása kötelező.
A helyiség csak vendéglátó ipari egységként működtethető.

•

A nyertes pályázó a bérleti jogot harmadik személy részére nem adhatja át
(albérletbe adás tilalma),

•

A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati
feltételeket elfogadja, és amennyiben a pályázatot megnyeri az általa vállalt
összeg szerinti kéthavi bérleti díj előleggel rendelkezik, és ezt a bérleti szerződés
aláírását követően kibocsátott számla ellenében 8 napon belül megfizeti.

A pályázók köre:
A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett:
a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,
b) egyéb jogi személy,
c) egyéni vállalkozó, akinek
• nincs köztartozása, valamint Edelény Város Önkormányzata felé nincs három
hónapnál régebben lejárt tartozása,
• gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás,
végrehajtási eljárás alatt és erről nyilatkozik,

felszámolás,

vagy

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható
szervezetnek minősül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §a alapján átlátható szervezetnek minősül.
b) az üzlethelyiség tervezett hasznosításának leírása.
A pályázathoz csatolni kell:
b) igazolást arról, hogy nincs köztartozása, valamint nyilatkozatát hogy Edelény
Város Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása.
Amennyiben a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
nemleges adóigazolás becsatolása nem szükséges,
c) nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén tevékenységét a szerződés
hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül megindítja, az erre vonatkozó
engedélyeket beszerzi.
A pályázati felhívás mellékletét képezi az üzlethelyiség elhelyezkedéséről készített
alaprajz.
Edelény, 2019. december 13.
Edelény Város Önkormányzata
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14./ Napirendi pont tárgya:
Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 183./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
153/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Évzáró
rendezvény
fedezetének
biztosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2019.
december
28-án
megrendezésre
kerülő
önkormányzati évzáró rendezvény megszervezéséhez
1.000.000 forint (azaz egymillió forint) összegű fedezetet
biztosít a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

15./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél
alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 187./ sorszám alatt.)
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Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
154/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél
alkalmazandó nyersanyagnormát 2020. január 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg (az árak nettó összegben szerepelnek):
Megnevezés
Bölcsőde
Óvoda
Általános
Iskola
Gimnázium
Alkalmazotti
Vendégétkezők
Görögkatolikus
kollégium

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Összesen

55
-

20
63

150
160

55
57

280
280

-

84

231

71

-

-

-

268
268
268

-

-

268
268
268

173

-

268

-

232

673

386

2) A Képviselő-testület fizetendő térítési díjak kiszámításánál a térítési
díj összegét a norma költség + rezsi költség (100% norma költség)
+ ÁFA állapítja meg a vendég-étkezők esetében.
3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nevelési-oktatási
intézmények egyedi rendezvényeire, vagy külső szervek részére
készített étkeztetés esetén a felhasznált nyersanyagköltségre 150%os rezsiköltséget kell számolni.
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4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nem önkormányzati
fenntartású vagy működtetésű (egyházi fenntartású) nevelésioktatási intézményekben tanulók, kollégisták részére biztosított
étkeztetés esetén az elfogadott nyersanyagnormára 75%-os rezsit +
ÁFÁ-t kell számolni, míg a nem önkormányzati fenntartású
intézmények esetén az alkalmazottak és vendégétkezők térítési díját
a 2) pontban foglaltak szerint kell meghatározni.
5) Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely keretein belül működő Konyha dolgozói, valamint az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde dolgozói 268 Ft+ ÁFA
nyersanyag költséget kötelesek fizetni térítési díjként, a ledolgozott
munkanapok, illetve azokon igénybe vett étkeztetés után. Az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
intézményegységeinél dolgozók ebéd rendelése esetén szintén 268 Ft
+ ÁFA-t kell számolni térítési díjként.
6) A számlázást havi rendszerességgel kell elvégezni.
7) Képviselő-testület 35/2017.(III.07.) és 95/2018.(VIII.30.) határozata
2019. december 31. napján érvényét veszti.
Határidő: 2020. január 1-től folyamatosan
Felelős: polgármester, jegyző
Értestül: intézmények, egyházmegye, osztályok

16./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 188./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2019.(XII.19.) 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

17./ Napirendi pont tárgya:
Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 190./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet
biztosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület
megtárgyalta a „Központi orvosi ügyelet működtetéséhez
fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) a központi orvosi ügyeleti
ellátás biztonsága érdekében hozzájárul az ACU-CARE
Medical Kft.-vel kötött közreműködői szerződés 2020.
március 31. napjáig – a folyamatban lévő nyílt közbeszerzési
eljárás tervezett lezárásáig - történő meghosszabbításához.
2. Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladat
ellátásáért 2020. január 1. napjától 2020. március 31.
napjáig fizetendő – NEAK finanszírozáson felüli – 2.950.000
forint/hó díjhoz szükséges fedezetet az éves költségvetése
terhére biztosítja azzal, hogy az ügyeleti ellátásban érintett
települések lakosságszám arányában viselik a rájuk eső
többletösszeget, és azt Edelény Város Önkormányzata
részére megtérítik.
3. A számítás módja: a település 2018. január 1-jei
lakosságszáma / edelényi székhellyel működő központi orvosi
ügyelethez tartozó települések összes lakosságszáma x
2.950.000 Ft.
4. Képviselő-testület elrendeli a feladatellátásban érintett
Önkormányzatokkal történő elszámolást 2020. március 31-ei
hatállyal.
Határidő: 2019.12.31.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Eü. szolgáltató, Önkormányzatok
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18./ Napirendi pont tárgya:
A
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások
formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet
elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelettervezet
– 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2019.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL,
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 9/2016.(III.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 és 1.1.9.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és Edelény
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a melléklet lép.
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2.

§ Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019.12.19.
napján kihirdetésre kerül.
Edelény, 2019. december 19.
Dr. Vártás József
jegyző
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Melléklet a 30/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

„2. MELLÉKLET A 9/2016.(III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI (ÁFA NÉLKÜL)
Sorszám

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmény
típusa

Reggeli
(Ft/fő/nap)

Tízórai
(Ft/fő/nap)

Ebéd
(Ft/fő/nap)

Uzsonna
(Ft/fő/nap)

Összesen
(Ft/fő/nap)

2.

Bölcsőde

55

20

150

55

280

3.

Óvoda

-

63

160

57

280

4.

Általános
Iskola

-

84

231

71

386

19./ Napirendi pont tárgya:
A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 190./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – 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
157/2019.(XII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
127/2019.(XI.07.) határozatát – amelyben döntött az Edelény
belterület 1/145 hrsz.-ú ingatlan Vincze Hajnalka részére történő
értékesítéséről – az ügyfél kérelmében foglaltaknak eleget téve az
alábbiak szerint módosítja:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 1/145
helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
1.152.000,-Ft + áfa, azaz bruttó 1.463.040,-Ft vételáron
értékesíti Vincze Hajnalka (3770 Sajószentpéter, Táncsics
Mihály u. 12. szám alatti lakos) és Matesz Gábor (3780 Edelény,
Póts András út 4. fsz/4. szám alatti lakos) részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd

Molnár Oszkár polgármester – egyéb napirend, hozzászólás nem lévén megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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