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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. július 28. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 

             c./ Határozata   
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1./  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról   
Előadó: polgármester 
 

 2./  Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
      Előadó: polgármester 
 
3./ Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való 

képviseletről 
       Előadó: polgármester 
 
4./ Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark 

létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
5./ Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 
      Előadó: polgármester 
 
6./ Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról   
      Előadó: polgármester 
 
7./ 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról 
 
A b o d, 2016. július 28.  
 
 
        Dr. Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 28. napján 

               az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, 
Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
    Zsemkó János alpolgármester  
    Berkesi László képviselő 
    Fekete Józsefné képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
   
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról   

     Előadó: polgármester 
 

   2./ Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
       Előadó: polgármester 
 
  3./ Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való 

képviseletről 
       Előadó: polgármester 
 
  4./ Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark  

létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
   5./ Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 
       Előadó: polgármester 
 

6./ Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról   
       Előadó: polgármester 
 
Javasolja napirendre felvenni a „2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő 
csatlakozásról” szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés 
napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 5 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak szerint: 
 

1./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról  

     Előadó: polgármester 
 

   2./ Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
       Előadó: polgármester 
 
  3./ Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való 

képviseletről 
       Előadó: polgármester 
 
  4./ Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark  

létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 
      Előadó: polgármester 
 
   5./ Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 
       Előadó: polgármester 
 

6./ Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról   
       Előadó: polgármester 
 
   7./ 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról  
       Előadó: polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról   
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a Társulás kiküldte minden társult 
önkormányzatnak a megállapodás módosítását. Az előterjesztés első oldalán fel 
vannak sorolva azok az okok, ami miatt módosítani kell a társulási megállapodást. 
Ehhez szükséges, hogy valamennyi társult önkormányzat megszavazza azt, mert csak 
akkor fog hatályba lépni.  
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A társulásban 126 tag van, ezért nem egyszerű a feladat, Edelény város képviselő-
testülete már jóváhagyta. Nem tartalmaz olyan pontot, ami az önkormányzatra plusz 
terhet vagy kötelezettséget róna, ezért javasolja az előterjesztés elfogadását. 
Elmondja még, hogy korábban hallható volt a médiában is, és a Zöld Völgy Nonprofit 
Kft. tájékoztató anyagában is szerepelt, hogy megváltozott az a szervezet, aki 
számlázni fog, bár Abod esetében ez másképp történt, itt az önkormányzatnak 
számláztak, de máshol létrehozták a lakosságnak a Magyar Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási és Ingatlanvagyon-gazdálkodási Zrt., a számlázást ez az állami cég vette 
át április 1-jétől, tehát ő fog számlázni az önkormányzatnak. Itt felmerült annak a 
lehetősége, és elgondolkodtak azon, hogy álljanak át arra a módszerre, hogy a 
lakosság fizesse meg közvetlenül ennek az állami cégnek a hulladékszállítási díjat. 
Ennek az ügyében egy dologban ütköztek, mert ez azzal járna, hogy vagy 
megszüntetnék a kommunális adót, mert érdemben nem takarítanak meg költséget a 
csekkek és egyéb ügyintézések miatt, vagy pedig meghagyják és lecsökkentik olyan 
mértékre, ami jelképes. Akkor viszont nagyobb lesz a költsége, mint a bevételi oldala, 
ezzel hergelve a lakosságot, plusz még a szemétszállítási díj, illetve, ha megszüntetik a 
kommunális adót, a rendkívüli támogatások igénylése során okoz problémát az, hogy 
nincs bevezetve helyi adó, kvázi, úgy értékelik, hogy meg sem próbálják. Tehát 
gondolkodnak rajta, és írnak az állami cégnek, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, 
vagy más olyan adót kell megoldani, aminek a körét leszűkítik, pl. kivetnének 
építményadót, és azt mondják, hogy a kereskedelmi egységek az adó alanyai, ami 
jelképes lenne, mégis azt mondhatnák, hogy vetettek ki adót. Az iparűzési adót már 
egyszer elvetette a testület, ebben lehetne még gondolkozni. Ha megszüntetik a 
kommunális adót, a lakosság akkor fog szembesülni azzal, hogy semmivel nem lett 
olcsóbb a szemétszállítás, mert voltak olyan tévhitek, hogy hát a szemétszállításból 
másra is fordítani kellene, holott ez a szemétszállítási díj csak a kétharmadát fedezi le, 
mert annyi a kintlévősége az önkormányzatnak. Próbálnak ezen gondolkodni és 
megoldást keresni. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             18/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
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Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a 
döntés meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Munkaszervezete részére. 
 
Határidő: azonnal, illetve: 2016.07.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül:Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 

 
 
 

Melléklet a 18/2016. (VII. 28.) határozathoz 
 

 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke  

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

Társulási Megállapodása 
 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
(a 2016. június 8. napján kelt módosítások félkövér, dőlt betűkkel szedve) 
Az alább felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
k) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott társulási jog 
alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 36. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, 
hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, az alábbi Társulási Megállapodást 
kötik:  
 
1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 
 
1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
1.2. Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve, székhelye: 
1.3.1. Társult tagok: 
 

 
Önkormányzat neve és címe 

1.  Abod Község Önkormányzata  
3753 Abod, Magyar út 42. 

2.  Aggtelek Község Önkormányzata  
3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8. 

3.  Alacska Község Önkormányzata  
3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7. 

4.  Alsódobsza Község Önkormányzata  
3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 

5.  Alsószuha Község Önkormányzata  
3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 
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6.  Alsótelekes Község Önkormányzata  
3735 Alsótelekes, Béke út 36. 

7.  Alsóvadász Község Önkormányzata  
3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

8.  Arló Nagyközség Önkormányzata  
3663 Arló, Ady E. út 162. 

9.  Arnót Község Önkormányzata  
3713 Arnót, Petőfi S. út 120. 

10.  Balajt Község Önkormányzata  
3780 Balajt, Fő út 55. 

11.  Bánhorváti Község Önkormányzata  
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. 

12.  Bánréve Község Önkormányzata  
3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz. 

13.  Becskeháza Község Önkormányzata  
3903 Becskeháza, Fő út 10. 

14.  Bélapátfalva Város Önkormányzata  
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 

15.  Berente Község Önkormányzata  
3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

16.  Berzék Község Önkormányzata  
3575 Berzék, Petőfi S. út 42. 

17.  Bódvalenke Község Önkormányzata  
3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 

18.  Bódvarákó Község Önkormányzata  
3764 Bódvarákó, Szabadság út 22. 

19.  Bódvaszilas Község Önkormányzata  
3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21. 

20.  Boldva Község Önkormányzata  
3794  Boldva, Széchenyi út 50.  

21.  Borsodbóta Község Önkormányzata  
3658 Borsodbóta, Széchényi út 32. 

22.  Borsodnádasd Város Önkormányzata  
3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 12. 

23.  Borsodszirák Község Önkormányzata  
3796  Borsodszirák, Bartók B. út 48. 

24.  Bőcs Község Önkormányzata  
3574 Bőcs, Hősök út 2. 

25.  Csokvaomány Község Önkormányzata 3647 
Csokvaomány, Széchenyi út 1. 

26.  Damak Község Önkormányzata  
3780 Damak, Szabadság út 14. 

27.  Debréte Község Önkormányzata  
3825 Debréte, Petőfi út 3. 

28.  Dédestapolcsány Község Önkormányzata 
3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

29.  Domaháza Község Önkormányzata  
3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9. 

30.  Dövény Község Önkormányzata  
3721 Dövény, Rákóczi F. út 11 

31.  Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István Király útja 52. 

32.  Égerszög Község Önkormányzata  
3757 Égerszög, Béke út 15. 
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33.  Farkaslyuk Község Önkormányzata  
3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 

34.  Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 
Felsőkelecsény, Szabadság út 16. 

35.  Felsőnyárád Község Önkormányzata  
3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 

36.  Felsőtelekes Község Önkormányzata  
3735 Felsőtelekes, Fő út 64. 

37.  Galvács Község Önkormányzata  
3752 Galvács, Bereg út 10. 

38.  Gesztely Község Önkormányzata  
3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

39.  Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 
Gömörszőlős, Kassai út 38. 

40.  Hangács Község Önkormányzata  
3795 Hangács, Szabadság út 21. 

41.  Hangony Község Önkormányzata  
3626 Hangony, Rákóczi F. út 138. 

42.  Hegymeg Község Önkormányzata  
3786 Hegymeg, Petőfi út 20. 

43.  Hernádkak Község Önkormányzata  
3563 Hernádkak, Fő út 50. 

44.  Hidvégardó Község Önkormányzata  
3768 Hidvégardó, Tornai út 106. 

45.  Imola Község Önkormányzata  
3725 Imola, Rákóczi F. út 48. 

46.  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 
Izsófalva, Izsó M. út 64. 

47.  Jákfalva Község Önkormányzata  
3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 

48.  Járdánháza Község Önkormányzata  
3644 Járdánháza, IV. Béla út 27. 

49.  Jósvafő Község Önkormányzata  
3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42. 

50.  Kánó Község Önkormányzata  
3735 Kánó, Széchényi út 7. 

51.  Kazincbarcika Város Önkormányzata  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

52.  Kelemér Község Önkormányzata  
3728 Kelemér, Tompa M. út 17. 

53.  Kissikátor Község Önkormányzata  
3627 Kissikátor, Szabadság út 4. 

54.  Komjáti Község Önkormányzata  
3765 Komjáti, Petőfi út 13. 

55.  Kondó Község Önkormányzata  
3775 Kondó, Szabadság út 34. 

56.  Kurityán Község Önkormányzata  
3732 Kurityán, Kossuth L. út 36. 

57.  Ládbesenyő Község Önkormányzata  
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

58.  Lak Község Önkormányzata  
3786 Lak, Kossuth út 1. v 2. 

59.  Lénárddaróc Község Önkormányzata  
3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 
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60.  Mályi Község Önkormányzata  
3434 Mályi, Széchényi I. út 12. 

61.  Mályinka Község Önkormányzata  
3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

62.  Martonyi Község Önkormányzata  
3755 Martonyi, Fő út 52 
 

63.  Meszes Község Önkormányzata  
3754 Meszes, Fő út 39. 

64.  Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 
Múcsony, Fő út 2. 

65.  Muhi Község Önkormányzata  
3552 Muhi, Rákóczi út 2. 

66.  Nagybarca Község Önkormányzata  
3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

67.  Nagycsécs Község Önkormányzata  
3598 Nagycsécs, Apponyi út 9. 

68.  Nekézseny Község Önkormányzata  
3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1. 

69.  Nyékládháza Város Önkormányzata  
3433 Nyékládháza, Vasút út 16. 

70.  Nyomár Község Önkormányzata  
3795 Nyomár, Szabadság út 45. 

71.  Onga Város Önkormányzata  
3562 Onga, Rózsa út 18. 

72.  Ormosbánya Község Önkormányzata  
3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

73.  Ózd Város Önkormányzata  
3600 Ózd, Városház tér 1. 

74.  Parasznya Község Önkormányzata  
3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23. 

75.  Perkupa Község Önkormányzata  
3756 Perkupa, Kossuth L. út 12. 

76.  Putnok Város Önkormányzata  
3630 Putnok, Kossuth L. út 5. 

77.  Radostyán Község Önkormányzata  
3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40. 

78.  Ragály Község Önkormányzata  
3724 Ragály, Rákóczi F. út 16. 

79.  Rakaca Község Önkormányzata  
3825 Rakaca, Petőfi út 92. 

80.  Rakacaszend Község Önkormányzata  
3826 Rakacaszend, Fő út 13.  

81.  Rudabánya Város Önkormányzata  
3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. 

82.  Rudolftelep Község Önkormányzata  
3742 Rudolftelep, József A. út 43. 

83.  Sajóbábony Város Önkormányzata  
3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 

84.  Sajóecseg Község Önkormányzata  
3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27. 

85.  Sajógalgóc Község Önkormányzata  
3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 

86.  Sajóivánka Község Önkormányzata  
3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 
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87.  Sajókápolna Község Önkormányzata  
3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. 

88.  Sajókaza Község Önkormányzata  
3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11. 

89.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 
Sajókeresztúr, Rákóczi F. út 40. 

90.  Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 
Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15. 

91.  Sajómercse Község Önkormányzata  
3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27. 

92.  Sajóvámos Község Önkormányzata  
3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2. 

93.  Sajóvelezd Község Önkormányzata  
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 

94.  Sáta Község Önkormányzata  
3659 Sáta, Széchényi I. út 19. 

95.  Selyeb Község Önkormányzata  
3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1. 

96.  Serényfalva Község Önkormányzata  
3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63. 

97.  Sóstófalva Község Önkormányzata  
3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

98.  Szalonna Község Önkormányzata  
3754 Szalonna, Tanácsház tér 1. 

99.  Szendrő Város Önkormányzata  
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

100.  Szendrőlád Község Önkormányzata  
3751 Szendrőlád, Fő út. 63. 

101.  Szikszó Város Önkormányzata  
3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

102.  Szin Község Önkormányzata  
3761 Szin, Szabadság út 18. 

103.  Szinpetri Község Önkormányzata  
3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 

104.  Szögliget Község Önkormányzata  
3762 Szögliget, Kossuth L. út 57. 

105.  Szőlősardó Község Önkormányzata  
3757 Szőlősardó, Széchényi út 10. 

106.  Szuhafő Község Önkormányzata  
3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4. 

107.  Szuhakálló Község Önkormányzata  
3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

108.  Szuhogy Község Önkormányzata  
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

109.  Tardona Község Önkormányzata  
3644 Tardona, Kossuth L. út 32. 

110.  Teresztenye Község Önkormányzata  
3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 

111.  Tomor Község Önkormányzata  
3787 Tomor, Kossuth út 75. 

112.  Tornabarakony Község Önkormányzata 
3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34. 

113.  Tornakápolna Község Önkormányzata  
3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31. 
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114.  Tornanádaska Község Önkormányzata  
3767 Tornanádaska, Kossuth út 44. 

115.  Tornaszentandrás Község Önkormányzata  
3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4. 

116.  Tornaszentjakab Község Önkormányzata 
3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23. 

117.  Trizs Község Önkormányzata  
3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 

118.  Újcsalános Község Önkormányzata  
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1. 

119.  Uppony Község Önkormányzata  
3622 Uppony, Széchényi út 65. 

120.  Vadna Község Önkormányzata  
3636 Vadna, Kassai út 25. 

121.  Varbó Község Önkormányzata  
3778 Varbó, Rákóczi F. út 41. 

122.  Varbóc Község Önkormányzata  
3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 

123.  Viszló Község Önkormányzata  
3825 Viszló, Fő út 70/a 

124.  Zádorfalva Község Önkormányzata  
3726 Zádorfalva, Nagy út 16. 

125.  Zubogy Község Önkormányzata  
3723 Zubogy, Szabadság út 1. 

 
1.3.2. A társulás tagönkormányzatainak képviseletre jogosult polgármestereit jelen 
társulási megállapodás 1. függeléke tartalmazza. 
 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 
1.5. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: az Mötv.127. §-a szerint a 
székhely szerint illetékes kormányhivatal. 
 
1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete látja el. A felügyeleti szerv 
köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek 
eleget tenni.  
 
1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 
 
 2. A Társulás időtartama: 
 
A Társulás határozatlan időre jött létre. 
 
 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, 
tevékenységi körök: 
 
Az Mötv. 13.§ 19. alapján helyi önkormányzati feladat hulladékgazdálkodás 
megoldása. A Ht. 36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 
feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. 
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A Társulás célja a tagoknak a Mötv.13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak 
szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá 
hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, 
valamint e célkitűzések alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások 
elérése, igénybevétele érdekében a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek 
megteremtése. 
 
Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, 
hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése 
céljából, a szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos 
közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a megfogalmazott célok megvalósítása, a 
már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, bővítése és 
működtetése érdekében Önkormányzati Társulás keretei között szervezik kötelezően 
ellátandó közfeladataikat. 
 
A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok 
közül a tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt 
megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket: 
 
 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt fejlesztése, 
közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és 
környékén korszerű, EU konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert 
alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és fejlesszék, és a térségben 
elősegítsék a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, 
környezetvédelmi és szemléletformáló projekteket dolgozzanak ki, a megvalósításhoz 
nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás 
feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és 
nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével. Ennek 
megfelelően a Társulás feladata a társulás közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály 
előkészítési feladatok ellátása, így különösen: a hulladék keletkezésének 
megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, szelektív 
gyűjtésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó feladatok ellátása. 
 
Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok 
kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, 
térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése és 
fejlesztése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, 
válogatását, újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU 
szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó 
technikai és technológiai rendszerek kialakítása, működtetése, az eszközök 
beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, a kiépített rendszer 
fenntartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók 
rekultivációs munkái.  
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A regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a magas 
technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire 
figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi 
feltételeknek megfelelően. 
 
A Társulás projektgazdai feladatokat lát el bármilyen általa benyújtott pályázat 
kapcsán. 
 
3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a 
tagönkormányzatok feladatai: 
 
3.2.1. A Társulás feladata a területén működő térségi – regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges projekt 
kidolgozása –, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása. A már 
megvalósított rendszer bővítési, fejlesztési lehetőségeinek felmérése, és ennek 
megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő keretek közötti 
fenntartásának és működtetésének megszervezése.  
 
3.2.2. A Társulás feladata a pályázatok benyújtása, a program pénzügyi alapjainak 
megteremtése érdekében EU-s támogatások elnyerése.    
 
3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során 
figyelembe veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot, 
és ennek megfelelően segítik a projekt megvalósulását és a felépült rendszer 
üzemeltetését. 
 
3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti 
helyzetének, adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem 
termelésének a bel- és külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek 
segítése, kapcsolat kiépítése más bel- és külföldi térségekkel.       
 
3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, 
kölcsönös tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 
 
3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel 
közreműködni a Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során 
kötelesek: 
 

- a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, 
módon és tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni, 

- a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 
- a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő 

időben, módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, 
- a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, 
- a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, 
- az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 
3.3. A Társulás feladatainak ellátása során a megvalósult Sajó-Bódva regionális 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartását és jövőbeli fejlesztését tűzte ki 
célul. 
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3.4 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Az Mötv. 13. § 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás feladatának 
ellátása.  
 
3.5. A társulás alaptevékenységi szakágazata 
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
3.6. Kormányzati funkciókódok 
 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék 
összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
 
 
4. A Társulás jogállása, társult tagok: 
 
4.1. A Társulás a Mötv. 87. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően jogi 
személyiséggel rendelkezik, működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 
meghatározott keretek között, az Áht. 28. § (2) bekezdése alapján az Áht-ban, 
valamint Ávr-ben foglaltak szerint látja el. 
 
4.2. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben - Képviselő-testületeik által 
megadott határozattal történő felhatalmazása alapján - meghatározták a Társulás 
szervezeti rendszerét. 
 
4.3. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
5. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 
 
A Társulás vagyonára és gazdálkodására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (továbbiakban: Nvtv.), az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alkalmazandók. 
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A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - 
vagyont a vagyonleltár tartalmazza. 
 
A Társulás adószáma: 15549989-2-05 
 
A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-327-05 
 
A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 
 
5.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű 
jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 
 
A Társulás által célul tűzött projektek, fejlesztések keretében megvalósuló, 
beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, 
a jelen megállapodásban meghatározott keretek között, önállóan jogosult a 
tulajdonába kerüli vagyontömeg hasznosítására, a Társulás működésének időtartama 
alatt.  
 
5.2. A Társulás bevételei: 
 
5.2.1. A tagok pénzügyi hozzájárulása 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást 
kötelesek fizetni. 
 
A pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 
önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A pénzügyi 
hozzájárulás alapját képező lakosság létszámának megállapítása az Mötv. 146. § (3) 
bekezdése alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működési 
költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a 
pénzügyi hozzájárulást megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek elfogadásával.  
 
A Társulási tagok a Mötv.93. § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az önkormányzatok 
által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget 
nem teljesítő önkormányzatok ellen a Társulás jogosult beszedési megbízást 
kibocsátani, melyhez a jelen Társulási megállapodásban foglaltak alapján a tagok 
hozzájárulnak, továbbá felhatalmazásukat adják. Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, 
beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére az ott írt 
szabályozási mód szerint. 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 
napon belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a 
pénzügyi hozzájárulást 30 napos fizetési határidővel megfizetni. A 
tagönkormányzatok a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. A 
beszedési megbízáshoz történő hozzájárulás hiányában a Társulás a pénzügyi 
hozzájárulás 60 napon túli meg nem fizetése esetén a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével jogosult fizetési meghagyásos eljárást 
kezdeményezni. 
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A Társulás tevékenységi körének ellátásához a tagok az évenkénti működési 
költséget (tagok pénzügyi hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
5.2.2. Nemzetközi és belföldi támogatások 
 
Jelen Társulási Megállapodás 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése 
érdekében a Társulás által benyújtott pályázatokon elnyert pénzeszközök, mely teljes 
egészében a Társulás bevételét képezik, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott 
feladataira használhat fel. Ugyanez vonatkozik a pályázatok keretében megvalósuló 
beszerzésre kerülő vagyontárgyakra is, melyek a beruházási szakasz lezárultával a 
Társulás tulajdonába kerülnek.  
 
5.2.3. Egyéb bevételek 
 
a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó 
saját bevételek, 
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, 
hozzájárulásai, 
c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 
 
5.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait 
elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak 
kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  
 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás 
tagjai a Pénzügyi Bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a 
Társulási Tanács erre szakosodott ellenőrt is felkérhet. 
 
5.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok 
gyakorlására vonatkozó rendelkezések 
 
A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására 
kizárólag a saját részvételével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
9.§ (1) bekezdés h) pont előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot 
alapíthat. A Társulás által alapított gazdasági társaságra továbbá annak létesítő 
okiratára az Nvtv., valamint az Áht. rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A 
Társulás által alapított gazdasági társaság a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá 
tartozik. 
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6. A Társulás szervezete 
 
 
 
 

 
 
 
 6.1. Társulási Tanács: 
 
A Társulási Tanács a Mötv. 94. §-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás 
tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az 
összességéből áll. Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 
 
Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  
 
A tagönkormányzatok által delegált képviselők kötelesek a Társulási Tanács ülésén 
részt venni. Amennyiben egy delegált személy egy évben két Társulási Tanács ülést 
elmulaszt, a harmadik alkalommal a delegáló tagönkormányzattal szemben 
alkalmanként 30.000,- Ft pénzbírság kiszabására kerül sor. 
 
A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat- 
és hatáskörben. 
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet.  
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A Társulási Tanács tagjai képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről.  
A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  
 
A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács 
alakuló ülése kimondta a megalakulását.  
 
6.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és alelnököt választ. 
 
6.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 
 
a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet 
megkötéséről, amelyben a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot 
meghaladó mértékben vállalna pénzügyi kötelezettséget, 
b/ a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása 
és visszahívása. Az elnök és az alelnök feladataik ellátásáért tiszteletdíjban nem 
részesülnek. A Pénzügyi Bizottság tagjai feladataik ellátásért tiszteletdíjban 
részesülnek. 
c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  
d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  
e/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének 
elfogadása, 
g/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek. 
 
A b-d/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített 
többségű (Mötv.94. § (7) bekezdés.) döntése szükséges. 
 
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 
 
A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi 
esetekben:  
a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  
b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 
c/ az Mötv.50. §-ában foglaltakra nézve az Mötv. 95. § (3) bekezdésére tekintettel 
 
6.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal, 
a Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését 
minden esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 6.1.2. pontjában 
meghatározott kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű 
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében 
eljárva, azt a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv. 127. §-ban foglaltak alapján 
gyakorló Kormányhivatal kezdeményezi.  
 
6.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács 
elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 
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6.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási 
Tanácsban egy szavazattal rendelkezik. 
 
6.1.6. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 6.1.5. pont alapján meghatározott 
szavazati joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott 
helyettes-képviselője több, mint fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács 
érvényes döntéséhez a legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát.    
 
A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve 
a meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv. 94. § 
(8) bekezdés) 
 
A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás visszavonásig érvényes, 
melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 
 
6.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező 
érvényűek.  
 
6.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban 
köteles a napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként 
tárgyalni kér. 
 
6.1.9. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire és megküldésére vonatkozóan az Mötv.52. 
§ (1)-(2) bekezdései irányadóak, az Mötv.95. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott 
személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a törvényességi felügyeleti jogokat a 
Mötv.127. §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül 
megküldi. 
 
6.1.10. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak 
ellenőrizni. A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselő-
testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel 
együtt történik a 6.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése 
is. 
 
6.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 
 
6.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 6.1.2. és 6.1.6. 
pontban foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál 
betöltött tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok 
és más hatóságok előtt. 
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A Társulási Tanács tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök segíti az Elnök 
munkáját és teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt. Megbízatása időtartamára a 
6.2.1. pontban megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 
 
6.2.2. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését.  
 
6.2.3. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 
megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az 
ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást 
készíteni. 
 
6.2.4. Az Elnök Munkaszervezeten keresztül: 
 
a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 
b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 
éves beszámolójának elkészítéséről, 
c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
d/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási 
Megállapodás, illetve a Társulási Tanács előír számára. 
 
6.2.5. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal 
köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a 
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
 
6.2.6. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási 
Tanács ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási 
Tanács hatáskörét nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a 
működéssel járó költségeket a tagok pénzügyi hozzájárulásának terhére fedezi. 
 
6.2.7. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig 
köteles a Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles 
a Társulási Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki 
megválasztja az új Elnököt. Az Elnök lemondásával az Alelnök megbízatása nem 
szűnik meg. 
 
6.2.8. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás 
költségén. 
 
6.2.9. Az Elnök köteles a Társulási Tanács döntései értelmében meghatározott 
pályázatok benyújtására, köteles továbbá képviselni a Társulást a közbeszerzési 
eljárás folyamatában a Közreműködő Szervezet (KSZ) és a közbeszerzési hatóságok 
előtt. Az Elnök jogosult a közbeszerzési eljárásokban nyertesekkel kötendő 
szerződések aláírására.  
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Az Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
6.2.10. Az elnök megbízása megszűnik: 
- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  
- lemondással, 
- elhalálozással. 
 
A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések 
az irányadók.  
 
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel helyettesíti.  
 
6.3. Pénzügyi Bizottság 
 
6.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján 9 tagú Pénzügyi 
Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság 1 tagját a Társulási Tanács a Pénzügyi 
Bizottság elnökének választja meg.  
 
A Pénzügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a hulladékkezelési 
centrumnak helyt adó település polgármestere. 
 
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési 
működésének ellenőrzéséről. 
 
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, az Elnök 
gazdasági szervezeten keresztül történő gazdálkodását, jogosult a Társulás 
könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát, szerződéseit és 
bankszámláját megvizsgálni. 
 
A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi 
beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé 
terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelősége szempontjából megvizsgálja. 
 
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását 
kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási Megállapodásba ütköző vagy a Társulás 
érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök. 
 
6.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről 
készített beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult 
önkormányzatok 10%-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az 
indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni. 
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6.4. Munkaszervezet 
  
A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala 
látja el, mely feladatok ellátására a polgármesteri hivatal vezetője külön kijelöli a 
munkaszervezet tagjait. 
 
A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, 
fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-
módosításával, vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, 
beszámolási kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, továbbá azzal összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény egyes rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) az irányadó. 
 
7. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
7.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és 
gazdasági kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a 
Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba 
való belépés mellett dönt és a Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra 
vonatkozóan magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy 
tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat költségvetésében tervezi, és 
azt befizeti a Társulás részére. 
 
7.2. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt 
jóvá, kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében 
csatlakozni kívánó azon – megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok 
képviselő-testületei számára, akikkel a műszaki kapcsolat már megvan, illetve az 
kialakítható, és akik jelen szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek 
ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország határain túl, külföldi országok 
önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében 
megállapodást kötni. 
 
7.3. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási 
szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban 
minősített többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot 
értesíteni kell. A határozatban kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a 
társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást 
biztosítja. 
 
A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére 
vonatkozóan módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 
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8. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 
 
8.1. A Társulási Megállapodás módosításának feltételei 
 
A Társulási Tanács által meghozott döntést a Társulás minden tagjának minősített 
többségű képviselő-testületi határozattal el kell fogadnia. A Társulás tagjai kötelesek 
a zavartalan működés biztosítása végett a Társulási Tanács döntését követően 
tartandó képviselő-testületi ülésre előterjeszteni – de legkésőbb a Társulási Tanács 
ülését követő 45 napon belül – a Társulási Tanács által meghozott döntést, és a 
képviselő-testület által meghozott határozatot megküldeni a munkaszervezet részére, 
melynek időpontja nem lehet későbbi, mint a Társulási Tanács által hozott döntés 
napjától számított 60 nap. 
 
8.2. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 
 
a.) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével, 
b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 
c.) bíróság jogerős döntése alapján, 
d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 
e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 
 
8.3. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés 
esetére vonatkozó elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak 
meg. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a társult 
tagok lakosságszám-arányosan számított tulajdoni hányadok szerinti osztatlan közös 
tulajdonába kerül.  
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a megszűnés 
esetén rájuk eső vagyonhányadok arányában tartoznak felelősséggel. 
 
8.4. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával – december 31. napi hatállyal – 
lehet. Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel 
hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és a Társulási Tanáccsal közölni. 
 
Kiválás esetén a kiváló tag által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Társulás 
tulajdonában marad.  
 
Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi pénzügyi hozzájárulásnak megfizetésére és 
köteles a kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű 
megtérítésére. 
 
Kiválás esetén a tag köteles a Társulással elszámolni, a projektek kapcsán 
visszafizetési kötelezettségének eleget tenni. 
 
8.5. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, 
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31. napi hatállyal – 
kizárhatja azt a tagot, aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt 
felhívásra határidőben nem tett eleget. 



 
23 

 

 
 
 
Ilyen fontos oknak minősül például, ha a tag a megállapodásban vállalt pénzügyi 
hozzájárulását nem fizeti meg. 
 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő 
megállapításával felhívni az érintett képviselő-testületet a kötelezettség teljesítésére. 
 
A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
9. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodás minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy 
időben történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.  
 
Az Elnök köteles a Társulási Megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló 
Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz 
benyújtatni törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 
 
A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek 
közepén a társulás emblémája van.  
 
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a tagok között a társulás 
működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
dönt a Mötv. 92. §-a alapján. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek 
bevonni a felügyeletet ellátó szervet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak 
mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 
 
Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Mötv., 
az Áht., az Ávr., valamint a Ptk. irányadó. 
 
A fentiek szerint a jelen Társulási Megállapodást a tagok képviselői – a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű határozattal hozott 
jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták 
a döntés dátumának és határozatszámának feltüntetésével és csatolásával.  
 
 
 
Kazincbarcika, 2016. június 21. 
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1. függelék 

 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulást alkotó tagönkormányzatok képviseletére jogosult polgármesterei 
 

 
Önkormányzat neve és címe Képviseletre 

jogosult 
polgármester 

Lakosság- 
szám (fő) 

1.  Abod Község Önkormányzata  
3753 Abod, Magyar út 42. 

Rescsánszki Bertalanné 

 

230 

2.  Aggtelek Község Önkormányzata  
3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8. 

Horkay István 

 

569 

3.  Alacska Község Önkormányzata  
3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7. 

Ujlaki Béla  

 

778 

4.  Alsódobsza Község Önkormányzata  
3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 

Bűdi Károly 

 

302 

5.  Alsószuha Község Önkormányzata  
3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 

Nagy Károly 

 

461 

6.  Alsótelekes Község Önkormányzata  
3735 Alsótelekes, Béke út 36. 

Bodnár Tibor 

 

156 

7.  Alsóvadász Község Önkormányzata  
3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

Szemán János 

 

1604 

8.  Arló Nagyközség Önkormányzata  
3663 Arló, Ady E. út 162. 

Vámos Istvánné dr. 

 

4028 

9.  Arnót Község Önkormányzata  
3713 Arnót, Petőfi S. út 120. 

Dr. Üveges István 

 

2494 

10.  Balajt Község Önkormányzata  
3780 Balajt, Fő út 55. 

Szabó Árpád Zoltán 

 

502 

11.  Bánhorváti Község Önkormányzata  
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. 

Földvári István 

 

1425 

12.  Bánréve Község Önkormányzata  
3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. 

Hajdu Gábor József 

 

1318 

13.  Becskeháza Község Önkormányzata  
3903 Becskeháza, Fő út 10. 

Székely Jenő 

 

34 

14.  Bélapátfalva Város Önkormányzata  
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 

Ferencz Péter 

 

3063 
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15.  Berente Község Önkormányzata  
3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

Roza László István 

 

1230 

16.  Berzék Község Önkormányzata  
3575 Berzék, Petőfi S. út 42. 

Farkas László 

 

1032 

17.  Bódvalenke Község Önkormányzata  
3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 

Tóth János 

 

256 

18.  Bódvarákó Község Önkormányzata  
3764 Bódvarákó, Szabadság út 22. 

Farkas Árpád 

 

97 

19.  Bódvaszilas Község Önkormányzata  
3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21. 

Fülöp József 

 

1057 

20.  Boldva Község Önkormányzata  
3794  Boldva, Széchenyi út 50.  

Csabai Gyula 

 

2462 

21.  Borsodbóta Község Önkormányzata  
3658 Borsodbóta, Széchényi út 32. 

Gulyás János 

 

887 

22.  Borsodnádasd Város Önkormányzata  
3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 12. 

Kormos Krisztián 

 

3217 

23.  Borsodszirák Község Önkormányzata  
3796  Borsodszirák, Bartók B. út 48. 

Tóth Attila 

 

1233 

24.  Bőcs Község Önkormányzata  
3574 Bőcs, Hősök út 2. 

S. Nagy László Győző 

 

2822 

25.  Csokvaomány Község Önkormányzata 3647 
Csokvaomány, Széchenyi út 1. 

Mustos Tibor 

 

872 

26.  Damak Község Önkormányzata  
3780 Damak, Szabadság út 14. 

Baranyay Barnabás 

 

258 

27.  Debréte Község Önkormányzata  
3825 Debréte, Petőfi út 3. 

Csigó Tibor 

 

22 

28.  Dédestapolcsány Község Önkormányzata 
3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

Lukács László 

 

1469 

29.  Domaháza Község Önkormányzata  
3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9. 

Elek István 

 

866 

30.  Dövény Község Önkormányzata  
3721 Dövény, Rákóczi F. út 11 

Szentgyörgyi Veronika 

 

300 

31.  Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István Király útja 52. 

Molnár Oszkár 

 

9995 
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32.  Égerszög Község Önkormányzata  
3757 Égerszög, Béke út 15. 

Dr. Lénárt Attila 

 

62 

33.  Farkaslyuk Község Önkormányzata  
3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 

Gábor Dezső 

 

2060 

34.  Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 
Felsőkelecsény, Szabadság út 16. 

Nagy Albert 

 

380 

35.  Felsőnyárád Község Önkormányzata  
3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 

Kukoróné Bihari Aranka 

 

1001 

36.  Felsőtelekes Község Önkormányzata  
3735 Felsőtelekes, Fő út 64. 

Orehóczki István 

 

766 

37.  Galvács Község Önkormányzata  
3752 Galvács, Bereg út 10. 

Slezsák József 

 

96 

38.  Gesztely Község Önkormányzata  
3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Simon István 

 

2831 

39.  Gömörszőlős Község Önkormányzata  
3728 Gömörszőlős, Kassai út 38. 

É. Kovács Judit Éva 

 

77 

40.  Hangács Község Önkormányzata  
3795 Hangács, Szabadság út 21. 

Varga István 

 

587 

41.  Hangony Község Önkormányzata  
3626 Hangony, Rákóczi F. út 138. 

Kovács Béla Szilárd 

 

1609 

42.  
 

Hegymeg Község Önkormányzata  
3786 Hegymeg, Petőfi út 20. 
 
 

Boschánszky Iván 
László 

 

130 

43.  Hernádkak Község Önkormányzata  
3563 Hernádkak, Fő út 50. 

Hajdu János 

 

1702 

44.  Hidvégardó Község Önkormányzata  
3768 Hidvégardó, Tornai út 106. 

Matusz Tamás 

 

601 

45.  Imola Község Önkormányzata  
3725 Imola, Rákóczi F. út 48. 

Osváth Katalin 

 

96 

46.  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 
Izsófalva, Izsó M. út 64. 

Simon Ottó 

 

1797 

47.  Jákfalva Község Önkormányzata  
3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 

Vilcsek Ernő 

 

567 
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48.  Járdánháza Község Önkormányzata  
3644 Járdánháza, IV. Béla út 27. 

Kovács Gábor 

 

1840 

49.  Jósvafő Község Önkormányzata  
3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42. 

Jóna Gábor 

 

285 

50.  Kánó Község Önkormányzata  
3735 Kánó, Széchényi út 7. 

Gyenesné Garan Edina 

 

168 

51.  Kazincbarcika Város Önkormányzata  
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Szitka Péter 

 

28795 

52.  Kelemér Község Önkormányzata  
3728 Kelemér, Tompa M. út 17. 

Bukovenszki Józsefné 

 

507 

53.  Kissikátor Község Önkormányzata  
3627 Kissikátor, Szabadság út 4. 

Kocsik László Csaba 

 

315 

54.  Komjáti Község Önkormányzata  
3765 Komjáti, Petőfi út 13. 

Bárczi László 

 

230 

55.  Kondó Község Önkormányzata  
3775 Kondó, Szabadság út 34. 

Fajder Gábor 

 

609 

56.  Kurityán Község Önkormányzata  
3732 Kurityán, Kossuth L. út 36. 

Sziráczki Sándor 

 

1651 

57.  Ládbesenyő Község Önkormányzata  
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

Győrfi Gábor 

 

282 

58.  Lak Község Önkormányzata  
3786 Lak, Kossuth út 1. v 2. 

Garai Bertalan 

 

678 

59.  Lénárddaróc Község Önkormányzata  
3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 

Bárdos István 
Gusztávné Bolega 
Marianna 

283 

60.  Mályi Község Önkormányzata  
3434 Mályi, Széchényi I. út 12. 

Viszokai István 

 

4267 

61.  Mályinka Község Önkormányzata  
3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

Győrfi Gábor 

 

478 

62.  Martonyi Község Önkormányzata  
3755 Martonyi, Fő út 52 

Vécsei István 

 

449 

63.  Meszes Község Önkormányzata  
3754 Meszes, Fő út 39. 

Rozgonyi Tibor 

 

182 

64.  Múcsony Nagyközség Önkormányzata    
3744 Múcsony, Fő út 2. 

Viszlai Viktor 

 

3092 
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65.  Muhi Község Önkormányzata  
3552 Muhi, Rákóczi út 2. 

Rácz József Sándor 

 

497 

66.  Nagybarca Község Önkormányzata  
3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

Vadnai Zoltán Géza 

 

868 

67.  Nagycsécs Község Önkormányzata  
3598 Nagycsécs, Apponyi út 9. 

Gulyás Ottó 

 

837 

68.  Nekézseny Község Önkormányzata  
3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1. 

Uj-Tózsa Csabáné 

 

717 

69.  Nyékládháza Város Önkormányzata  
3433 Nyékládháza, Vasút út 16. 

Urbán Sándorné 

 

5112 

70.  Nyomár Község Önkormányzata  
3795 Nyomár, Szabadság út 45. 

Bártfai Attila 

 

333 

71.  Onga Város Önkormányzata  
3562 Onga, Rózsa út 18. 

Dr. Madzin Tibor 

 

4906 

72.  Ormosbánya Község Önkormányzata  
3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

Sike Ferencné 

 

1643 

73.  Ózd Város Önkormányzata  
3600 Ózd, Városház tér 1. 

Janiczak Dávid 

 

35989 

74.  Parasznya Község Önkormányzata  
3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23. 

Horváth Jánosné 
Kecsekeméti Ildikó 

1183 

75.  Perkupa Község Önkormányzata  
3756 Perkupa, Kossuth L. út 12. 

Molnár Zoltán 

 

917 

76.  Putnok Város Önkormányzata  
3630 Putnok, Kossuth L. út 5. 

Tamás Barnabás 

 

7058 

77.  Radostyán Község Önkormányzata  
3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40. 

Kelemen József 

 

623 

78.  Ragály Község Önkormányzata  
3724 Ragály, Rákóczi F. út 16. 

Dusza László 

 

669 

79.  Rakaca Község Önkormányzata  
3825 Rakaca, Petőfi út 92. 

Kiss Béla 

 

912 

80.  Rakacaszend Község Önkormányzata  
3826 Rakacaszend, Fő út 13.  

Lukács Attiláné 

 

390 

81.  Rudabánya Város Önkormányzata  
3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. 

Szobota Lajos 

 

2661 
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82.  Rudolftelep Község Önkormányzata  
3742 Rudolftelep, József A. út 43. 

Rozlozsnik Jánosné 

 

773 

83.  Sajóbábony Város Önkormányzata  
3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 

Dr. Szilva István 

 

2846 

84.  Sajóecseg Község Önkormányzata  
3793 Sajóecseg, Széchenyi I. út 27. 

Inklovics László 

 

1080 

85.  Sajógalgóc Község Önkormányzata  
3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 

Jaskó Péter 

 

380 

86.  Sajóivánka Község Önkormányzata  
3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 

Seszták Ottó 

 

665 

87.  Sajókápolna Község Önkormányzata  
3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. 

Faragó Ilona 

 

425 

88.  Sajókaza Község Önkormányzata  
3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11. 
 

Stefán László Mihály 

 

3137 

89.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 
Sajókeresztúr, Rákóczi F. út 40. 

Kollár Miklós 

 

1579 

90.  Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 
Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15. 

Pálcza Józsefné 

 

450 

91.  Sajómercse Község Önkormányzata  
3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27. 

Kovács Zoltán 

 

238 

92.  Sajóvámos Község Önkormányzata  
3712 Sajóvámos, Munkácsy út 2. 

Váradi Lajos 

 

2200 

93.  Sajóvelezd Község Önkormányzata  
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 

Pál Katalin 805 

94.  Sáta Község Önkormányzata  
3659 Sáta, Széchényi I. út 19. 

Szalmás Zsoltné 

 

1215 

95.  Selyeb Község Önkormányzata  
3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./1. 

Aranyosi György 

 

506 

96.  Serényfalva Község Önkormányzata  
3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63. 

Szerna Csaba 

 

1005 

97.  Sóstófalva Község Önkormányzata  
3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

Sztrakon Béla 

 

270 

98.  Szalonna Község Önkormányzata  
3754 Szalonna, Tanácsház tér 1. 

Balogh Zsolt 

 

1051 
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99.  Szendrő Város Önkormányzata  
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

Tomorszki István 

 

4212 

100.  Szendrőlád Község Önkormányzata  
3751 Szendrőlád, Fő út. 63. 

Lakatos Gábor 

 

2117 

101.  Szikszó Város Önkormányzata  
3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

Füzesséri József 

 

5647 

102.  Szin Község Önkormányzata  
3761 Szin, Szabadság út 18. 

Ötvös Bálint 

 

841 

103.  Szinpetri Község Önkormányzata  
3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 

Szűcs-Doszpoly Gyula 

 

241 

104.  Szögliget Község Önkormányzata  
3762 Szögliget, Kossuth L. út 57. 

Üveges Attila 

 

649 

105.  Szőlősardó Község Önkormányzata  
3757 Szőlősardó, Széchényi út 10. 

Holló István 

 

121 

106.  Szuhafő Község Önkormányzata  
3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4. 

Szalóczy Gyuláné 

 

150 

107.  Szuhakálló Község Önkormányzata  
3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

Dávid István 

 

1000 

108.  Szuhogy Község Önkormányzata  
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

Hermanné Dienes 
Piroska 

1160 

109.  Tardona Község Önkormányzata  
3644 Tardona, Kossuth L. út 32. 

Balla György 

 

1054 

110.  Teresztenye Község Önkormányzata  
3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 

Brogli Attila 

 

26 

111.  Tomor Község Önkormányzata  
3787 Tomor, Kossuth út 75. 

Szilvai Attila 

 

241 

112.  Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 
Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34. 

Dr. Szilágyi Ferenc 

 

29 

113.  Tornakápolna Község Önkormányzata 3757 
Tornakápolna, Dózsa Gy. 31. 

Doszpoly Lóránd 

 

20 

114.  Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 
Tornanádaska, Kossuth út 44. 

Beri Tamás 

 

731 

115.  Tornaszentandrás Község Önkormányzata 
3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4. 

Krajnyák Dénes 

 

205 
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116.  Tornaszentjakab Község Önkormányzata 
3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 23. 

Kondásné Galkó Mónika 219 

117.  Trizs Község Önkormányzata  
3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 

Mácsi Istvánné 

 

232 

118.  Újcsalános Község Önkormányzata  
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1. 

Csáki Lajos 

 

888 

119.  Uppony Község Önkormányzata  
3622 Uppony, Széchényi út 65. 

Balogh Béla 

 

317 

120.  Vadna Község Önkormányzata  
 Vadna, Kassai út 25. 

Bencze Péter 

 

622 

121.  Varbó Község Önkormányzata  
3778 Varbó, Rákóczi F. út 41. 

Üveges Géza 

 

1113 

122.  Varbóc Község Önkormányzata  
3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 

Ifj. Molnár László 

 

64 

123.  Viszló Község Önkormányzata  
3825 Viszló, Fő út 70/a 

Kisfalusi Imre 

 

68 

124.  Zádorfalva Község Önkormányzata  
3726 Zádorfalva, Nagy út 16. 

Ruszó Zorán 

 

493 

125.  Zubogy Község Önkormányzata  
3723 Zubogy, Szabadság út 1. 

Pozsgai Viktor 

 

572 

 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 

  Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a 
költségvetési rendeletükben a közművelődési normatíva összegéből van lehetőség  
kulturális nap megrendezésére. Ismerteti, hogy mit szeretnének a kulturális napon, 
ilyen lenne többek között Cseh Imi szórakoztató műsora felnőtteknek, DJ. Deka feat 
Enikő Retró, Császtai néptánc csoport, táncház, habparti, Robertó a mulatós masszőr. 
Ez egy tervezet, a határozati javaslatban szereplő összeget, nem szeretnék mind 
elkölteni. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével   
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             19/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Községi Kulturális Nap megrendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 

augusztus 26. napján tartandó Községi Kulturális Nap 
megtartásához 700.000 forint fedezetet biztosít a 2016. 
évi költségvetésben „Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló összeg 
terhére. 

2. Képviselő-testülete megismerte a 2016. augusztus 26. 
napján megrendezésre kerülő Községi Kulturális Nap 
programtervét és azt jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

rendezvény megszervezésére, hatóságok felé történő 
bejelentésre, és a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal, illetve 2016. augusztus 26. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: támogató vállalkozók, és osztályok 
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Melléklet a 19/2016.(VII.28.)  előterjesztéshez 
 
 

ABOD 
 

KÖZSÉGI KULTURÁLIS NAP 
PROGRAM TERVEZET 
2016. augusztus 26. 

 
 

 
  

Cseh Imi szórakoztató műsora felnőtteknek   

DJ. Deka feat Enikő Retró   

Császtai néptánc csoport + táncház 

Habparti   

Robertó a mulatós masszőr   

Rendezvény ellátás    
Színpad, hangosítás, fedés + meghívók, plakátok 
ajándékba   

Sátorbérlés    
   
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!   
  
  
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való 
képviseletről 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy elérkeztek egy olyan 
időszakhoz, hogy szükséges a tulajdonosi közösségének a gyűlésein való 
önkormányzati képviselete, amit az SZMSZ nem szabályoz, igaz a polgármester 
képviseli mindenkor. Minden településen problémaként jön elő, hogy az elmúlt 
években, vadászati ciklusokban gyakorlatilag az önkormányzatoknak, ha kellett volna 
is, nem fizették a használati díjakat, ezért mindent meg kell tenniük polgármester 
asszonnyal közösen, hogy ezekre a gyűléseken részt vegyenek.  
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Úgy gondolja, hogy már nem lesznek komolyabb területi viták, a vadászati területek 
le vannak határolva, és nem gondolja, hogy lesznek olyan szavazati összetűzések, 
ami miatt nem lehet rendezni simán. Ott lesz kötelességük és joguk feltenni 
kérdéseket az előző időszak haszonbérleti díjaival kapcsolatban, hogy az mire került 
felhasználásra, a tulajdonosokhoz esetlegesen hogyan jutott el, hiszen még 
hirdetményekkel sem találkoztak az elmúlt időszakban. Tehát, amit a törvény 
kötelezővé tett volna nekik arra, hogy az éves kifizetések időpontjait közzé tegyék, 
nem találkozott egy ilyen hirdetménnyel sem. Nem tudja, hogy ez miért van, de 
ebben a ciklusban erre jobban fognak figyelni, és arra is, ha egy mód van rá, akkor 
valamit profitáljon belőle az önkormányzat mint földtulajdonos. Nyilván dönthet úgy a 
közösség, hogy a bevételt visszaforgatja valamilyen más célra. 
 
Berkesi László képviselő kérdése, hogy hány hektár vadászterülettel van benne az 
önkormányzat. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Nem tudja számszerűen megmondani, de úgy emlékszik, 
hogy 50 hektár körüli. 
 
Berkesi László képviselő: Ő úgy tudta, hogy 450 hektárral volt benne az 
önkormányzat. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Szerinte annyi nem lehet. 
 
Zsemkó János alpolgármester elmondja, hogy a vadászati jogot illetően az előző 
ülés Szendrőládon volt tartva a vadásztársaság ülése, és gyakorlatilag úgy történt, 
hogy aki 30 hektár feletti földtulajdonnal rendelkezett, azok személyesen vettek 
részt, akik ennél kevesebbel rendelkeztek, azokat a földtulajdonosokat az 
önkormányzat képviselte. 
 
Berkesi László képviselő:  Birtokában van egy régi vadásztársasági jegyzőkönyv, 
amely szerinte egy 8 osztályt végzett színvonalán van leírva, ami 4500 hektár 
vadászati jogot érintő szerződés, ami nem egy kis dolog. A vadászati jogért mindig 
kellett volna fizetni, arra hivatkoztak mindig, hogy a tulajdonosok bankszámla számát 
és egyéb dolgokat nem tudják. Abodon gyakorlatilag az a kevés tulajdonos sem 
kapott az elmúlt 10 évben semmiféle összeget, pedig a bérleti jogot 250 Ft-tal kapták 
meg. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             20/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének 
gyűlésén való képviseletről 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének 
gyűlésén való képviseletről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
(földterületek) tekintetében képviselje az Önkormányzatot a 
tulajdonosi közösségek gyűlésein. 

2. Polgármester akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén az 
általános helyettesítési jogkörön túli képviseletre 
meghatalmazást a polgármester adhat. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: tulajdonosi közösségek gyűléseinek időpontja 
Értesül: osztályok 

 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark  
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy olyan lehetőségről van szó, amihez nem kell 
egy forintot sem tenni, a sportpark a községnek épül, ezért szerinte ezt 
mindenképpen meg kell lépni. Bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             21/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében 

Sportpark létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark 
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark 
létesítésére irányuló pályázati felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló 

források figyelembe vételével 1 darab Sportpark kialakítására jelöl ki 
beavatkozási területet az Abod, Magyar út 24. (hrsz. 208.) számú 
területen. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerőt nem 

igénylő pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat 
esetén a beruházás megvalósítására. 

Határidő:pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                             22/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és 
az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
„Együttműködési Megállapodás”-okat felülvizsgálta. 

 
2. Képviselő-testület az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 1. 
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 

77/2014.(XII.01.) határozatával és az Abodi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2014. (XII.22.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen 
határozat 1. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás 
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
4. Képviselő-testület az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 2. 
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
5. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 

77/2014.(XII.01.) határozatával és az Abodi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2014. (XII.22.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen 
határozat 2. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás 
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások 

aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    elnök 
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

 

1. melléklet a 22/2016.(VII.28) határozathoz 
 

    MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött  Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. 
szám, adószám: 15548122-1-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 548124  képviseli: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3753 Abod, 
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829339-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
829337 Képviseli: Szajkó Zsolt elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
(együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása 
Abod Község Önkormányzat 3753 Abod, Magyar út 42. szám alatti ingatlanában 
történik. 
 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a 
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat 
viseli. 
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott 
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell 
hívni. 

 
 

II. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, 
tartalma, határideje 

 
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a 
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést 

és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. 
rendelkezései szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának 

törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért 
felelősséggel nem tartozik. 

 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

III. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 
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IV. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
V. 
 

A költségvetési gazdálkodás rendje 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső 
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

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

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat 
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

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

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

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-
ben meghatározottak szerint végzi. 
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6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

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

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a 

nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat 
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője 
a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

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

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

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

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VI. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és 
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe. 
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VII. 
 

Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai 
miatt következett be. 

 
VIII. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az 

éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási 
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az 
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig 
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba. 
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Záradék: 
 
Jelen Megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
……./2016.(...) határozatával, az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat   Képviselő-
testülete a  …../2016.(…) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2016. …………. 
napjától kell alkalmazni. 
 
Abod, 2016. ……………… hó. … nap. 
 
 
 
         Rescsánszki Bertalanné                Szajkó Zsolt 
   Abod Község Önkormányzata                   Abod Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester               elnök 
 
 

 
Dr. Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
jegyzője 
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2. melléklet a 22/2016.(VII.28.) határozathoz 
 

    MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött  Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. 
szám, adószám: 15548122-1-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 548124 képviseli: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3753 Abod, 
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829346-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
829348 Képviseli: Orosz-Tóth Györgyné Dr. elnök (a továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

 
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 

alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltség 3753 Abod, 
Magyar út 42. alatti ingatlanában történik. 
 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a 
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat 
viseli. 
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott 
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell 
hívni. 

 
  

II. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, 

tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a 
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést 

és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. 
rendelkezései szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának 

törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért 
felelősséggel nem tartozik. 

 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

III. 
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 

 
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 
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IV. 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
V. 

A költségvetési gazdálkodás rendje 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső 
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

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

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat 
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

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

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

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-
ben meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
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7. Utalványozás 

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

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a 

nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat 
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője 
a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

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

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

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

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VI. 
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és 
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VII. 

Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
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2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai 
miatt következett be. 

 
VIII. 

Záró rendelkezések 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az 
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási 
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az 
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig 
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba. 
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Záradék: 
 
Jelen Megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2016.(…) 
határozatával, az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat   Képviselő-testülete a  
…/2016.(…)  határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2016. …………. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Abod, 2016. ……………… hó. … nap. 
 
 
      Rescsánszki Bertalanné                  Orosz-Tóth Györgyné Dr. 
Abod Község Önkormányzata                               Abod Ruszin Nemzetiségi  
     polgármester           Önkormányzat 
                          elnök 
 

 
Dr.Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
jegyzője 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról   
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Zsemkó János alpolgármester kérdezi, van-e az önkormányzatnak lehetősége arra, 
hogy átvegye a területet és magángazdálkodóknak átadja minden teher nélkül, tehát 
a temetőt és a patakot is. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy ha a temető bekerül az önkormányzat 
vagyonába, akkor azt nem tudják eladni. Felszámolási eljárásban vannak, ezért arra 
nincs lehetőség. Szerinte annak nincs akadálya, hogy jelezzék az önkormányzat 
részéről, hogy van itt olyan jogi személy, gazdálkodó személy, aki átvenné. Javasolja, 
hogy jelentkezzenek be a felszámolónál. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével   
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                             23/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

        Tárgy:  Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a Borex 
Consulting Kft. felszámoló megkeresését az Abod 0182/5 kivett 
temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok 
tárgyában. 

2. Képviselő-testület nevezett ingatlanok tulajdonjogát nem 
kívánja megszerezni, tekintettel az ingatlanok fenntartásával és 
üzemeltetésével járó költségekre, melyek fedezete az 
Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében nem biztosított. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: 2016.08.05 
Értesül: osztályok 

 
 
 

7./ Napirendi pont tárgya 
 
2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról 
Előadó:  polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztés lényegét tekintve, egy autómentes napról 
van szó, kijött egy felhívás autómentes nap lebonyolítására, melynek keretében 
futóversenyt, kerékpárversenyt lehet szervezni, és minden olyan egyebet, ami a 
település autómentességéről szól. Nem veszítenek vele, ha esetleg csatlakoznak a 
kampányhoz, amihez nem kell önerő. Lenne szeptemberben egy hét és azon 
valamelyik nap rendeznék meg. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével   
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                             24/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő 
csatlakozásról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő 
csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő 
csatlakozáshoz hozzájárul.  

 
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az egyedi támogatási 
kérelemmel kapcsolatos dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére. 

 
3. Képviselő-testület jóváhagyja a 2016. évi Európai Mobilitási 

Hét kampányhoz kapcsolódó programok teljes körű 
megvalósítását. 

 
4. Képviselő-testület a pályázat teljes tervezett költségvetését 

300.000,- Ft összegben jóváhagyja, önerő biztosítása 
nélkül. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: igazgató, osztályok  

 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott 
el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 

Dr.Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
         jegyző             polgármester 
 
 


