ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013.december 3.napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(3780 Edelény, István király útja 52) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./Jegyzőkönyve
c./Határozata
TÁRGYSOROZAT
1/ A településrendezés tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
2./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
3./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó :Restyánszki Gábor polgármester
4./ Természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat bírósági felülvizsgálatáról
Előadó:Restyánszki Gábor polgármester
5./ Ulbrik Lászlóné földcsere iránti kérelméről
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
6./ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
7./ Sajó –Bódva Völgye és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról”
8./Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
Rendkívűli zárt ülés:
1./Bancsók Istvánné Abod, Magyar út 74. szám alatti lakos rendkívüli
támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

gyermekvédelmi

2./Sápi Olivérné Abod, Magyar út 15. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
iránti
kérelmének elbírálásáról
3./Szajkó Márk Abod,Petőfi ut 2. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti
kérelmének elbirálásáról
Abod, 2013.december 3.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.december 3.napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ( 3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester
Zsemkó János alpolgármeser
Bartus Gábor képviselő
Berkesi László képviselő
Fekete Józsefné képviselő
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1/ A településrendezés tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
2./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
3./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó :Restyánszki Gábor polgármester
4/. Természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat bírósági felülvizsgálatáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
5./ Ulbrik Lászlóné földcsere iránti kérelméről
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
6./ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
7./Sajó –Bódva Völgye és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról”
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
Polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni a „ Beszámoló
a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkájáról „ előterjesztés
megtárgyalásával.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „ igen „ szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellettvalamennyi képviselő döntésben való részvételével elfogadta
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak az
elfogadását.
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Képviselő-testület a módosításokkal együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 5
„igen” 0 „nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett-valamennyi képviselő döntésben való
részvételével elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy :Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívűli ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./A településrendezés tervek készítése során alkalmazandó partnerségi
egyeztetés szabályairól
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
2./A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
3./A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó :Restyánszki Gábor polgármester
4/ Természetvédelmi bírság kiszabásáról
felülvizsgálatáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester

szóló

határozat

bírósági

5./Ulbrik Lászlóné földcsere iránti kérelméről
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
6./Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
7./ Sajó –Bódva Völgye és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról”
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
8./Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
Rendkívüli zárt ülés:
1./Bancsók Istvánné Abod, Magyar út 74. szám alatti lakos rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
2./Sápi Olivérné Abod, Magyar út 15. szám alatti lakos rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
Előadó:Restyánszki Gábor polgármester
3./ Szajkó Márk Abod,Petőfi ut 2. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás iránti kérelmének elbirálásáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
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Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./Napirendi pont tárgyalása
1/ A településrendezés tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés
szabályairól
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző tájékoztatta a Képviselő-testület a Településrendezési Terv készítésének
állásáról, amelynek keretében elmondta, hogy évvégéig sajnos már nem sikerül lezárni a
módosítási eljárást, így meg kell alkotni az előterjesztésben szereplő egyeztetési szabályokat.
Korábban minden képviselő, és bizottsági tag megismerte a Településrendezési Terv azon
változatát, amelye egyeztetésre lesz bocsátva (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Tervek
stb.). Észrevétel nem érkezett a képviselők részéről. Elmondta továbbá, hogy polgármester
úrral részt vettek egy Ládbesenyőben tartott egyeztetésen, amelynek során jelezték azokat a
módosítási igényeket, amelyek jelenleg indokoltak. A fentiek alapján várhatóan hamarosan
megindul a véleményeztetési eljárás. Erről már Bizottsági ülésen tájékoztatta a képviselőket, de
fontosnak tartozza ismételten elmondani.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Restyánszki Gábor polgármester javasolja, hogy kerüljön a rendezési tervbe beépítésre
buszmegálló is.
Vártás József jegyző elmondja, hogy amennyiben jogszabály azt lehetővé teszi, akkor a
rendezési tervtől függetlenül is kiépítésre kerülhet a buszmegálló. A közlekedési vélú
közterületen elhelyezhető a buszmegálló.
Polgármester-mivel kérdés vélemény nem volt- a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás
mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2013.(XII.03.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi
egyeztetés szabályairól
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló előterjesztést és a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-a alapján
az alábbi döntést hozza:
1. Az egyeztetési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. melléklet
szerinti államigazgatási szerveket vonja be, és az egyeztetők körét tovább
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bővíti az alábbiakkal:
a) Edelény Város Önkormányzata
b) Ládbesenyő Község Önkormányzata
c) Szendrő Község Önkormányzata
2. A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket
elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani.
3. Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell összesíteni,
elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani és a
Képviselőtestület által elfogadott indokolással kell ellátni.
4. A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára vonatkozóan a
polgármesteri hivatal épületében, a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán
történő kifüggesztéssel kell biztosítani a lakosság tájékoztatására az alábbiak
szerint:
a) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti ún. előzetes tájékoztatási
szakasz során az előzetes véleménykérő anyag dokumentumát legalább 8
naptári napra,
b) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti ún. végső szakmai
véleményezési szakasz során a végső szakmai véleményezésre megküldött
dokumentációt legalább 15 naptári napra.
5. A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, javaslatokról jegyzőkönyvet
kell készíteni, és az előterjesztési anyaghoz kell csatolni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: KÖH városfejlesztés, Régió Kft.

2./Napirendi pont tárgyalása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
özszolgáltatásról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Vártás József jegyző tájékoztatta a Testületet, hogy Abod Község Önkormányzatának nincs
hatályos rendelete a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatásra vonatkozóan. Mivel ezen
feladat ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tarozik, a Hivatal elkészítette a
rendelet tervezetet, amelyhez megkérték az ÉRV ZRt. díjjavaslatát, és a Környezetvédelmi
Felügyelőség véleményét is. A díj mértékét nagyban befolyásolja, hogy Abodon a
szennyvíztisztító nem alkalmas a folyékony hulladék átvételére, így Edelénybe kell szállítani a
szippantott szennyvízet.
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a rendelet tervezetét szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen „szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás mellett
valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE
VONATKOZÓ
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3 pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró
Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Abod község közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá
nem kötött ingatlan tulajdonosárára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen
használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2)A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére,
valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
(3)A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra,
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
(4)Az az ingatlan tulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál,
köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízét a gazdálkodó szervezetnek
az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett, nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízétől elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást
igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről nem a
közszolgáltatásnak megfelelően gondoskodik a z (5) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően.
(5)Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíznek a kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak
megfelelően nem gondoskodik.
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2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy
vagy akna.
2. közszolgáltató: Abod község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Abod
Község Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött
gazdálkodó szervezet.
3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.
3. A közszolgáltatás tartalma
3.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző
közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz
ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra
kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.
4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
4.§ (1) Abod Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást az Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Kazincbarcika, Tardonai u. 1., a
továbbiakban: közszolgáltató) látja el Abod Község Önkormányzattal (a továbbiakban:
Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
(2) Abod Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet az ÉRV Zrt. által Edelényben üzemeltetett városi
szennyvíztisztító telep (Edelény külterület 0347/2 hrsz) szennyvízfogadó műtárgyában
kell elhelyezni.
II. Fejezet A közszolgáltatás ellátása
5. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja
5.§ (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2)Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízmegfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére
feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell
biztosítani.
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(3)A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétel útján köteles gondoskodni.
6.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

6.§ A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és
ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató
közszolgáltatási szerződés megkötése.
7.

kiválasztása,

a

közszolgáltatóval

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6.
§-ban foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.
(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az
ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges
ártalommentes elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre
szállítani. Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható
időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.
8.§ A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás
ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, eredetéről (utca,
intézmény, cég megnevezése, cím).
9.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be
nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és közegészségügyi
jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások
szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.
(2)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

elszállítását

az

(3)Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 4. § (1)
bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállítatni. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az
ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.
(4)Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a
közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a
gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát
elláthassa.
(5)Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai
közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

a

(6)Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásáért az 1. mellékletben meghatározott mértékű
díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.
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8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
10.§ (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk.
közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint szerződéses jogviszony jön
létre.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő
természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye,
adószáma, számlavezető pénzintézete),
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapítását,
h) a számla kiegyenlítésének módját.,
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.
(3)A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok
kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett
szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok
kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
köteles eljárni.
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének
módja és feltételei
11.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben
összegyűjteni.
(2)A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező-, tűr-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek
élet-és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű
működését és műtárgyainak állagát.
(3)Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató
- a jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(4)A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján
nem helyezhető el.
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III. Fejezet A közszolgáltatás díja
10. A fizetendő díj megállapítása
12.§ A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes
díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
13.§ (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla
alapján jogosult beszedni.
(2) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult
felszámítani közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal
szemben.
(3)A közszolgáltató által - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - készített és
minden év október 31. napjáig Abod Község Önkormányzatához eljuttatott
díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek
ellentételezéseként kapott költségvetési támogatást.
(4)A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi
díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyiségét a szállítást végző gépjárműbe gyárilag beépített
szintjelző alapján kell meghatározni.
(5)A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj
beszedőjénél (a közszolgáltatott megbízottjánál) írásban kifogást emelhet.
IV. Záró rendelkezések
14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltség hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2013. december 10. napján.
Vártás József
jegyző
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Melléklet a 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelethez
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:
10.080 Ft/alkalom + Áfa
2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:
903

Ft/m3 + Áfa

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a költségvetési
törvényben ilyen jogcímen meghatározott normatív állami támogatás összege csökkenti.
3.Napirendi pont tárgyalása
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó :Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártá József jegyző javasolja az előterjesztés határozati javaslatát azzal kiegészíteni, hogy
október hónapban kerüljön sor az alakuló ülés lebonyolítására, javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0
tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen” szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás mellett
valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi „Munkaterv”-ének
jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megtárgyalta a Képviselő-testület 2014. évi „Munkaterv”-ének
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Képviselő-testület 2014. évi „Munkaterv”-ét a határozat
mellékleteként
j ó v á h a g y j a.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
önkormányzat 2014. évi jóváhagyott munkatervében
meghatározott időpontoktól eltérjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÉVI
MUNKATERVE

Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi „Munkaterv”-ét a
87/2013.(XII.03.) határozatával j ó v á h a g y t a.

Vártás József
jegyző
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.

A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon délután
15.30 órától tartja:
•
•
•
•
•
•
•
•

2014. február 10. (hétfő )
2014. március 10. (hétfő )
2014. április 14. (hétfő )
2014. május 12. (hétfő ) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL
2014. szeptember 8. (hétfő )
2014. október – alakuló ülés
2014. november 10. (hétfő)
2014. december 8. (hétfő )

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját jogszabályváltozások, és
célszerűségi okból módosíthatja.
A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne:

II.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Állandó Kirendeltség épülete
(3753 Abod, Magyar út 42.)

III.

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

IV.

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

Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló évente egy
alkalommal kerül előterjesztésre.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. FEBRUÁR 10.
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. polgármesteri döntésekről
Előadó:

polgármester
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Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
Előterjesztés leadásának határideje:

Ügyrendi Bizottság
belügyi igazgatási előadó
2014. január 28.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. MÁRCIUS 10.
NAPIREND
1./

Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
Napirend tárgyalásához külön meghívott:

2./

Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról
Előadó:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

polgármester
polgármester

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

4./

Rendőrkapitányság vezetője,
Rendőrkapitányság vezetője,
B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság
vezetője

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző

Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó :
Véleményezi :
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző
2014. március 3.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. ÁPRILIS 14.
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője
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2./

Beszámoló a Falugondoki feladatok ellátásáról
Előadó:
Véleményezi:

falugondnok
Ügyrendi Bizottság,

Előterjesztés elkészítésének felelőse:

igazgatási előadó

Előterjesztések leadásának határideje:

2014. április 7.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. MÁJUS 12.
1./

2./

NAPIREND
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó:

ÉRV
Északmagyarországi
Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója

Előterjesztés elkészítésének felelőse:

ÉRV
Északmagyarországi
Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója

Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
belügyi igazgatási előadó

Előterjesztés leadásának határideje:

2014. május 5.

KÖZMEGHALLGATÁS

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. SZEPTEMBER 8.
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője
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3./

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

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző

2014. szeptember 2.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. október.
ALAKULÓ ÜLÉS

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. november 10.
NAPIREND
1./

Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. - III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Edelény Város
elfogadásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője
2015.

évi

költségvetési

koncepciójának

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője
2014. november 3.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. december 8.
NAPIREND
1./

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

közszolgáltató vezetője
Ügyrendi Bizottság
közszolgáltató vezetője
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2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző

3./ Képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző
2013. december 2.

4.Napirendi pont tárgyalása
Természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat bírósági felülvizsgálatáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Vártás József jegyző tájékoztatta a Bizottságot, hogy korábba már tárgyalta a témát a
Képviselő-testület, és döntött, hogy megfellebbezi a természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló
határozatát a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. Sajnos a másodfokú hatóság helybenhagyta
az elsőfok döntését, így meg kellene fizetnie az Önkormányzatnak a 4,5 mFt bírságot. Egy
lehetősége van még a Testületnek, hogy közigazgatási per keretében, jogszabálysértésre
hivatkozással megtámadja a másodfokú döntést. A keresetlevél megszerkesztéséhez, és a
perbeli képviselethez javasolja jogi képviselő igénybevételét. Elmondta továbbá, hogy Dr.
Szinay Attila ügyvéd úr 50 eFt+Áfa összegért elvállalná a keresetlevél szerkesztését, és egy
tárgyaláson képviselné az Önkormányzatot. A per kimenetele sajnos bizonytalan, nagyobb
esély van arra, hogy a bírságot hamarosan meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.
Polgármester módosító javaslatként javasolta a határozati javaslat 3. pontját kiegészíteni az
50.000 Ft+Áfa összeggel.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0
tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozat javaslatát szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5„igen, szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat bírósági
felülvizsgálatáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Természetvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat bírósági
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/5725-4/2013.
számú – másodfokon hozott - határozatának tartalmát megismerte.
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pontban hivatkozott másodfokú
határozat – jogszabálysértésre hivatkozással történő - bírósági
felülvizsgálatának kezdeményezését a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási
perhez kapcsolódóan jogi képviselet igénybevételére, amelynek
fedezetét (50.000 Ft + áfa) a 2013. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Határidő: 2013. december 13. a keresetlevél benyújtására
Felelős: polgármester
Értesül: titkárság, pénzügy
5.Napirendi pont tárgyalása
Ulbrik Lászlóné földcsere iránti kérelméről
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy már többször is elhangzott hogy csak akkor
kerül sor föld, illetve ingatlan értékesítésére, ha az az önkormányzat érdekét szolgálja.
Berkesi László képviselő véleménye szerint, a felajánlott, illetve a csere alapjául szolgáló
ingatlanok nemcsak hogy nem állnak ár – értékarányban, hanem még jobban elaprózódnának a
területek, így állami támogatás sem vehet igénybe rá.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozat javaslatát szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás
mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ulbrik Lászlóné Abod, Magyar út 76 /A szám alatti lakos
földcsere iránti kérelméről
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ulbrik
Lászlóné Abod, Magyar út 76 /A szám alatti lakos földcsere iránti
kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ulbrik Lászlóné
Abod, Magyar út 76 /A szám alatti lakos földcsere iránti kérelmét
megismerve, melyben a
a)
b)
c)
d)
e)
f)

052/46 hrsz 3331 m2 területű 2, 33 Ak értékű
077/22 hrsz-ú 1563 m2 területű 0,66 Ak értékű
085/56 hrsz-ú 341 m2 területű 0,24 Ak értékű
0121/58 hrsz-ú 2978 m2 területű 4,65 Ak értékű
014/52 hrsz-ú 2466 m2 területű 3,85 Ak értékű
0121/84 hrsz-ú 2886 m2 területű 3.20 Ak értékű tulajdonát
képező ingatlanait az

Abod Község Önkormányzat tulajdonát képező
a)
b)
c)
d)

020/134 hrszú 1600 m2 területű
020/135 hrszú 3000 m2 területű
020/136 hrsz-ú 5600 m2 területű
020/138 hrsz-ú 2600 m2 területű ingatlanra kívánja elcserélni.

2. Képviselő-testület Ulbrik Lászlóné Abod, Magyar út 76/A szám alatti
lakos földcsere iránti kérelmét nem támogatja, kérelmező által
felajánlott a tulajdonát képező ingatlanokat az önkormányzat a
tulajdonát képező ingatlanokra nem kívánja elcserélni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Ulbrik Lászlóné, titkárság

6./Napirendi pont tárgyalása
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás
mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) Komjáti, Tornaszentandrás, Damak, Hangács és
Irota Községek Önkormányzatainak az Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató
és
Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulásából 2013. december 31. napjával történő kilépését
tudomásul veszi.

2. Képviselő-testület az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
110/2013.(VI.19.) határozattal jóváhagyott - Társulási Megállapodás
módosítását – a határozat 1. mellékleteként – jóváhagyja.
3. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást - a
határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű módosított
Társulási megállapodás aláírására.
5. Képviselő-testület elrendeli a valamennyi társult önkormányzat által
jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítása, és módosított
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár
részére történő megküldését.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Határozatról értesül: titkárság, pénzügy, intézmény, MÁK.
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1. melléklet a 90/2013.(XII.03) határozathoz
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a 2013. július 1. napjától hatályos és
jóváhagyott „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás” Társulási Megállapodást 2014. január 1. napjával (a továbbiakban: Társulási Megállapodás)
az alábbiak szerint módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás II. szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
1. Neve:
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás, nappali ellátás, és otthoni szakápolás.
2. Neve:

Tomor Község Önkormányzata

Székhelye:
3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. Neve:

Hegymeg Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltánné polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Neve:

Abod Község Önkormányzata

Székhelye:
3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
5. Neve:

Balajt Község Önkormányzata

Székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
6. Neve:

Ládbesenyő Község Önkormányzata

Székhelye:
3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
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7. Neve:

Lak Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
8. Neve:

Szakácsi Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi
ellátás.”
2.
„

A Társulási Megállapodás III. szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Település
Lakosság száma
Abod
230
Balajt
488
Edelény
10 343
Hegymeg
134
Ládbesenyő
304
Lak
650
Szakácsi
159
Tomor
234
Összesen:
12.542
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a jelen
társulási megállapodás módosítását.”

3.

A Társulási Megállapodás IV. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, Borsodi út 2.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés).”
4.

A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Társulási Megállapodás módosítását a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozattal hagyták jóvá:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

……/2013. ( ) határozattal,

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

……./2013.(

) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

……/2013.(

) határozattal,

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

….. /2013.(

) határozattal,

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

….. /2013.(

) határozattal,

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal.
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Edelény Város Önkormányzat Képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester

P.H.

…………………………………

Dátum: ………………………………….

Tomor Község Önkormányzat Képviseletében:
Szilvai Attila polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………

Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………

Abod Község Önkormányzat Képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………

Balajt Község Önkormányzat Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviseletében:
Fedor Attila polgármester
P.H.

…………………………………

Dátum: ………………………………

Lak Község Önkormányzat Képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Szakácsi Község Önkormányzat Képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
P.H.

………………………………
Dátum: ………………………………
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2. melléklet a 90/2013.(XII.03) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Preambulum
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év. június 1. napján –
határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról.”
2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok 5. pontjának megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek
megfelelően 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap Megállapodás felülvizsgálatának
eredményeként – a Társulás jogi személyiségű Társulássá alakul át, és működik tovább a jelen
Megállapodásban foglaltak szerint.
3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4)
bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerint:
a) a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában és az 57. §
(1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában a házi
segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
b) a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásai,
c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni szakápolás feladatainak megvalósítására
határozatlan időtartamra a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény) közös
fenntartásában állapodnak meg.
I. A Társulás neve, székhelye, jogállása:
1. A Társulás neve:
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás
2. A Társulás székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
3. A Társulás jogállása:

jogi személy

II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat számára ellátott feladat
megnevezése:
1. Neve:
Székhelye:
Képviselője:

Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Molnár Oszkár polgármester
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Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás, nappali ellátás, és otthoni szakápolás,
2. Neve:

Tomor Község Önkormányzata

Székhelye:
3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. Neve:

Hegymeg Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltánné polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Neve:

Abod Község Önkormányzata

Székhelye:
3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
5. Neve:

Balajt Község Önkormányzata

Székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
6. Neve:

Ládbesenyő Község Önkormányzata

Székhelye:
3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
7. Neve:

Lak Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
8. Neve:

Szakácsi Község Önkormányzata

Székhelye:
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás
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III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. december 31-ei állapot):
Település
Abod
Balajt
Edelény
Hegymeg
Ládbesenyő
Lak
Szakácsi
Tomor
Összesen:

Lakosság száma
230
488
10 343
134
304
650
159
234
12.542

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a jelen
társulási megállapodás módosítását.
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
1. A közös fenntartású intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ
2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, Borsodi út 2.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés)
4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a jelen Megállapodásban
meghatározott keretek között.
V. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök
1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele
1.1. A Társulás célja, hogy
1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési önkormányzatok képviselőtestületei a Megállapodásban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
ellátási formákat közösen szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden
lakója számára lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevételére,
1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási területén a nevesített
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok megoldottá váljanak,
1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka színvonala – az
Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – emelkedjen,
1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos költségek
csökkenjenek, valamint
1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása biztosítható legyen.
1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe.
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2. A Társulás feladat és hatásköre
2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási területén az Intézmény közös
fenntartásával:
a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés,
b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási feladat, azaz
családsegítés,
d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás,
f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás,
g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni
szakápolás, valamint
h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás
közös megvalósítására terjed ki.
2.2. Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik 2013. július 1. napjától:
Szakfeladat megnevezése
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Szociális étkeztetés
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
1
Demens betegek bentlakásos ellátása
2
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Szakfeladat államháztartási besorolása
889924
889201
889922
881011
873011
889923
869020
889921
841105

873013
869041

2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban meghatározott
szakfeladatok vonatkozásában gyakorolják e megállapodás keretében meghatározott fenntartói
jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.
2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben, Gyvt.-ben és a külön
jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen.
2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben vállalt szerepük a
Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, tudomásul veszik, hogy a feladatellátás
1
2

Kiegészítette a 184/2013.(IX.11.) határozat.
Kiegészítette a 184/2013.(IX.11.) határozat.
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szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a
Társulás tagjaira.
3

2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban meghatározott
fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

2.8. Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a Társulás által érintett
feladatok tekintetében a Társulási Tanács határozattal hagyja jóvá és kétévente felülvizsgálja.
2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Edelény város polgármestere
gyakorolja.
2.10. Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény közalkalmazottainak,
közfoglalkoztatottjainak közalkalmazotti, illetve közfoglalkoztatotti jogviszonyát a Társulás jogi
személyiségű társulássá történő átalakítása nem érinti.
2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás feladatait érintő döntéseiről
– a meghozatalától számított 3 napon belül – a Társulási Tanács tagjait elektronikus úton
tájékoztatja.
VI. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.
3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a települések mindenkori
Polgármestereit delegálják.
4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag jelen
van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések
lakosságszámának felét.
6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát (egyszerű többség).
6.2. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.

4

7. Minősített többség szükséges:

5

a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének kinevezéséhez,
felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához,
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, módosításához.

3

Módosította a 184/2013.(IX.11.) határozat.
Módosította a 184/2013.(IX.11.) határozat.
5
Módosította a 184/2013.(IX.11.) határozat.
4
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Egyszerű többség szükséges:
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához
d) a társulás vagyonával való döntéshez.
8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
9. A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése
önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás 2013. július 1jével történő jogi személyiségű Társulássá alakulását, illetve választja meg minősített többséggel, titkos
szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot
tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A
Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában is.
14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre és az
önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
VII. A Társulás gazdálkodása
1.

Edelény város Polgármestere, mint a Társulás Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és
költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.

2.

A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak fedezeteként elsődlegesen a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatási, illetve jelen
Megállapodásban meghatározott szakfeladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás,
továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású
normatív állami támogatás szolgál.

3.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályával finanszírozási szerződés keretében
történik.

4.

A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési költségek finanszírozását a
Társult Önkormányzatok a társult feladatokra kiterjedően lakosságszám arányosan biztosítják.

5.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által önkormányzatonként kimutatott
hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi részletben tárgyhó 15-ig kötelesek átutalni Edelény
Város Önkormányzat költségvetési számlájára.
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6.

A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen Megállapodás aláírásával
egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési meg bízás teljesítésére
vonatkozó írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amelynek alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához.

7.

A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be.

VIII. A Társulás vagyona
1. Az Intézmény által használt:
1.1. Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29. szám alatti ingatlan,
melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a benne lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal,
valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van.
1.2. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. szám alatti ingatlan,
melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény működik, a benne lévő
berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában áll.
2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és működtetése nem érinti.
3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek – üzemeltetéséről, felújításáról,
karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségviselésük mellett a
tulajdonos Önkormányzat gondoskodik, ily módon a Társult Önkormányzatok között e körben közös
tulajdon nem keletkezik.
3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2. pontban nevesített
ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az érintett tulajdonos Önkormányzattal kell az
intézményvezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a saját erőt is biztosítja. A beszerzett ingóságok és
elvégzett felújítások tulajdonjoga is a saját erőt biztosító önkormányzatot illeti meg.
3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok között közös tulajdon.
4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő épületekben a Társult
Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy szerelési munkát
végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen
beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a
költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni
hányadról.
5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény a
Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, hozzájárulás arányában.
IX. Beszámolás, ellenőrzés
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, mely
beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra.
2. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és
személyek ellenőrizhetik.
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3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az éves költségvetésről,
avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan –beszámol az Intézmény szakmai
munkájáról.
X. Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1. A Társuláshoz történő csatlakozás:
1.1. A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei részére teszi lehetővé, melyek:
a) elfogadják a Társulás céljait,
b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott kötelező feladatok
költségkímélő megvalósításában, továbbá
c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként nem rendelkezik.
1.3. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A
csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási szándékát tartalmazó
határozatát a Társulási Tanács Elnökének kell megküldeni.
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei
minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a Társulási Tanács elnökét.
2. Társulásból történő kiválás
2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő – év közbeni tag
kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel
meghozott egyetértő döntése szükséges.
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely esetben – legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni a Társulásból kiváló Önkormányzat
Képviselő-testületének. Erről a Társulási Tanácsot – annak Elnökéhez küldött nyilatkozattal – a
döntés meghozatalát követően 30 napon belül értesíteni kell. Az értesítés a Társulási Megállapodás
felmondását jelenti.
3. A Társulásból történő kizárás
3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról a társult tag súlyosan
szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az veszélyezteti a Társulás céljának megvalósításában, a
kötelező feladatok ellátásában. A Társulási Tanács tagjai döntésükben kötve vannak a Társult
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntéséhez a kizárás
kérdésében.

31

XI. A Társulás megszűnése, megszüntetése
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt
elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva, valamint
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
XII. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás megszűnése,
megszüntetése esetén
1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek
elszámolni.
2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a
Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére
bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabálya szerint
járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott szociális és
gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény a társult Önkormányzatokat a vállalt közös
feladatok fejlesztése vonatkozásában, hozzájárulásuk alapján megillető részét – a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megválthatja.
4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb 5 évre
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését.
Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.
6

XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltételei:

1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban kezdeményezheti. Az írásos
kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját, indokát és a Társulási Megállapodás
módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos szövegét.
2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás elnökének. A
társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a társult
önkormányzatok polgármestereinek.
3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon belül a
tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített többséggel dönt.
5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy a módosított
Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei aláírják.

6

Kiegészítette a 184/2013.(IX.11.) határozat.
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XIII. Záró rendelkezések
1. A Társulási Megállapodás 2013. július 1. napjától hatályos a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületinek egyetértő elfogadó határozatától függően.
2. A Képviselő-testület 101/2008.(IV.30.) határozattal jóváhagyott 2008. június 01. napjától hatályos
Társulási Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti.
3. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen megállapodás
mellékletei.
4. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
5. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
6. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen
egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével
kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
7. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során felmerülő vitás
kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt.
8. A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult Önkormányzatok
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az a hivatalok
jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.
9.

A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozattal hagyták jóvá:
7

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal.

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

/2013.(XII.) határozattal,

7

Módosította a 184/2013.(IX.11.) határozat.
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Edelény Város Önkormányzata képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester

………………………………….
P.H.
Dátum: …………………………………

Tomor Község Önkormányzata képviseletében:
Szilvai Attila polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Abod Község Önkormányzata képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:
Fedor Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Lak Község Önkormányzata képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………
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Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe
Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozását létrehozó társulási megállapodás VII.
fejezet 6. pontja alapján ………………………. Önkormányzata (…….. …………………………,
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) felhatalmazza a Edelény
és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást (3780 Edelény,
István király útja 52., bankszámlaszám: ……………………-…………………, képviseli: Molnár Oszká
elnök) mint jogosultat,hogy a
társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú
számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk.
szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti
számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást írásban 5 munkanapon belül
tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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7.Napirendi pont tárgyalása
Sajó –Bódva Völgye és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról”
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal
– egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. Képviselő-testület elrendeli, hogy az ellátás biztonsága, és a jogszabályi
előírások betartása érdekében legkésőbb 2013. december 23. napján a
polgármester írásban értesítse az ellátás biztonságának veszélyéről a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amennyiben a Nonprofit Kft. még nem
szerezte meg a szükséges engedélyeket a közszolgáltatás folytatásához.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
polgármester, jegyző
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Melléklet a 91/2013.(XII.03) határozathoz

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodása

A 2001. október 9.,
2002. december 19.,
2003. április 14.,
2005. november 4.,
2006. július 5.,
2008. január 28.,
2011. május 31.
2013 ……………..
2013 ………………..hó napján
Történt
módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva

Készítette:
Nónay & Nónay Ügyvédi Iroda
(3525 Miskolc, Városház tér 9. I/7.)
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Az alábbi 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 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, Eszperantó u. 2.
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye:
1.3.1. Társult tagok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Önkormányzat neve és címe
Abod Község Önkormányzata 3753.
Abod, Magyar út 42.
Aggtelek Község Önkormányzata 3759.
Aggtelek, Kossuth L. út 8.
Alacska Község Önkormányzata 3779.
Alacska, Dózsa Gy. út.7.
Alsódobsza Község Önkormányzata
3717. Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.
Alsószuha Község Önkormányzata 3727.
Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.
Alsótelekes Község Önkormányzata
3735. Alsótelekes, Béke út 36.
Alsóvadász Község Önkormányzata
3811. Alsóvadász, Fő út 63.
Arló Nagyközség Önkormányzata 3663.
Arló, Ady E. út 162.
Arnót Község Önkormányzata 3713.
Arnót, Petőfi S. út 120.
Balajt Község Önkormányzata 3780.
Balajt, Fő út 55.
Bánhorváti Község Önkormányzata
3642. Bánhorváti, Szabadság út 32.
Berzék Község Önkormányzata 3575.
Berzék, Petőfi S. út 42.
Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671. Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
Bőcs Község Önkormányzata 3574.
Bőcs, Hősök út 2.
Dédestapolcsány
Község
Önkormányzata 3643. Dédestapolcsány,
Petőfi S. út 21.
Dövény Község Önkormányzata 3721.
Dövény, Rákóczi F. út 11
Edelény Város Önkormányzata 3780.
Edelény, István Király útja 52.

Lakosságszám,
215
635
824
327
463
170
1580
3920
2616
465
1474
1071
3324
2808
1612

294
10298
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Képviseli
Restyánszki Gábor
polgármester
Horkay István
polgármester
Ujlaki Béla
polgármester
Bűdi Károly
polgármester
Hevesi István
polgármester
Bodnár Tibor
polgármester
Kiss Lászlóné
polgármester
Dr. Vámos Istvánné
polgármester
Dr. Üveges István
polgármester
Szabó Zoltán
polgármester
Demeter Zoltán
polgármester
Farkas László
polgármester
Kormos Krisztián
polgármester
S. Nagy László
polgármester
Lukács László
polgármester
Szentgyörgyi Veronika
polgármester
Molnár Oszkár
polgármester

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Égerszög Község Önkormányzata 3757.
Égerszög, Béke út 15.
Farkaslyuk Község Önkormányzata
3608. Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.
Felsőkelecsény Község Önkormányzata
3722. Felsőkelecsény, Szabadság út 16.
Felsőnyárád Község Önkormányzata
3721. Felsőnyárád, Alkotmány út 8.
Felsőtelekes Község Önkormányzata
3735. Felsőtelekes, Fő út 64.
Gesztely Község Önkormányzata 3715.
Gesztely, Szabadság tér 2.
Gömörszőlős Község Önkormányzata
3728. Gömörszőlős, Kassai út 38.
Hangony Község Önkormányzata 3626.
Hangony, Rákóczi F. út 138.
Hernádkak Község Önkormányzata
3563. Hernádkak, Fő út 50.
Imola Község Önkormányzata 3725.
Imola, Rákóczi F. út 48.
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata
3741. Izsófalva, Izsó M. út 64.
Jákfalva Község Önkormányzata 3721.
Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.
Járdánháza Község Önkormányzata
3644. Járdánháza, IV. Béla út 27.
Jósvafő Község Önkormányzata 3758.
Jósvafő, Petőfi S. út 33.
Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700. Kazincbarcika, Fő tér 4.
Kánó Község Önkormányzata 3735.
Kánó, Széchényi út 7.
Kelemér Község Önkormányzata 3728.
Kelemér, Tompa M. út 17.
Kissikátor Község Önkormányzata
3627. Kissikátor, Szabadság út 4.
Kondó Község Önkormányzata 3775.
Kondó, Szabadság út 34.
Kurityán Község Önkormányzata 3732.
Kurityán, Kossuth L. út 36.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780. Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
Mályi Község Önkormányzata 3434.
Mályi, Széchényi I. út 12.
Mályinka Község Önkormányzata 3645.
Mályinka, Rákóczi F. út 5.
Meszes Község Önkormányzata 3754.
Meszes, Fő út 39.
Múcsony Nagyközség Önkormányzata
3744. Múcsony, Fő út 2.

54
1899
387
1046
762
2809
83
1669
1779
91
1854
560
1918
279
28965
171
523
336
641
1678
302
4131
497
200
3211
39

Pozsgai István
polgármester
Gábor Dezső
polgármester
Nagy Albert
polgármester
Kirila Ferenc
polgármester
Fecske Sándor
polgármester
Simon István
polgármester
É.Kovács Judit Éva
polgármester
Hangonyi László
polgármester
Hajdu János
polgármester
Osváth Katalin
polgármester
Fodor Albert
polgármester
Vilcsek Ernő
polgármester
Kovács Gábor
polgármester
Garan Béla
polgármester
Szitka Péter
polgármester
Gyenesné Garan Edina
polgármester
Kovács László Csaba
polgármester
Kocsik László Csaba
polgármester
Lovas Bertalan
polgármester
Sziráczki Sándor
polgármester
Horváth Róbert
polgármester
Viszokai István
polgármester
Mihály Ferenc
polgármester
Rozgonyi Tibor
polgármester
Viszlai Viktor
polgármester

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Nagycsécs Község Önkormányzata 3598.
Nagycsécs, Apponyi út 9.
Nyékládháza Város Önkormányzata
3433. Nyékládháza, Vasút út 16.
Onga Község Önkormányzata 3562.
Onga, Rózsa F. út 18.
Ormosbánya Község Önkormányzata
3743. Ormosbánya, Petőfi tér 1.
Ózd Város Önkormányzata 3600. Ózd,
Városház tér 1.
Parasznya Község Önkormányzata
3777. Parasznya, Rákóczi F. út 23.

832
4992
4899
1675
36044
1232

Perkupa Község Önkormányzata 3756.
Perkupa, Kossuth L. út 12.
Putnok Város Önkormányzata 3630.
Putnok, Kossuth L. út 5.
Radostyán Község Önkormányzata
3776. Radostyán, Rákóczi F. út 40.
Ragály Község Önkormányzata 3724.
Ragály, Rákóczi F. út 16.
Rudolftelep Község Önkormányzata
3742. Rudolftelep, József A. út 43.
Sajóbábony Város Önkormányzata
3792. Sajóbábony, Bocskai I. út 2.
Sajóecseg Község Önkormányzata 3793.
Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.
Sajógalgóc Község Önkormányzata
3636. Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.
Sajóivánka Község Önkormányzata
3720. Sajóivánka, Kossuth L. út 38.
Sajókaza Község Önkormányzata 3720.
Sajókaza, Petőfi S. út 11.
Sajókápolna Község Önkormányzata
3773. Sajókápolna, Szabadság tér 25.
Sajókeresztúr Község Önkormányzata
3791. Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.
Sajólászlófalva Község Önkormányzata
3773. Sajólászlófalva,Vörösmarty út 15.
Sajóvelezd Község Önkormányzata
3656. Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Serényfalva Község Önkormányzata
3729. Serényfalva, Kossuth L. út 63.
Sóstófalva Község Önkormányzata
3716. Sóstófalva, Kossuth L. út 36.
Szalonna Község Önkormányzata 3754.
Szalonna, Petőfi S. út 5.
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751. Szendrőlád, Fő út. 63.

877
7016
634
697
758
2919
1089
366
636
3403
391
1553
434
854
1059
255
1079
1938
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Gulyás Ottó
polgármester
Urbán Sándorné
polgármester
Madzin Tibor
polgármester
Sike Ferencné
polgármester
Fürjes Pál polgármester
Horváth Jánosné
Kecskeméti Ildikó
polgármester
Molnár Zoltán
polgármester
Tamás Barnabás
polgármester
Kelemen József
polgármester
id Dusza László
polgármester
Rozlozsnik Jánosné
polgármester
Nagy Imre
polgármester
Rabi József
polgármester
Bartus József
polgármester
Seszták Ottó
polgármester
Stefán László Mihály
polgármester
Vass Lajos
polgármester
Kollár Miklós
polgármester
Rácz Lajos
polgármester
Pál Katalin
polgármester
Szerna Csaba
polgármester
Sztrakon Béla
polgármester
Balogh Zsolt
polgármester
Vadászi Béla
polgármester

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.

Szikszó Város Önkormányzata 3800.
Szikszó, Kálvin tér 1.
Szögliget Község Önkormányzata 3762.
Szögliget, Kossuth L. út 57.
Szőlősardó Község Önkormányzata
3757. Szőlősardó, Széchényi út 10.
Szuhafő Község Önkormányzata 3726.
Szuhafő, Petőfi S. út 4.
Szuhakálló Község Önkormányzata
3731. Szuhakálló, Kossuth L. út 7.
Tardona Község Önkormányzata 3644.
Tardona, Kossuth L. út 32.
Teresztenye Község Önkormányzata
3757. Teresztenye, Rákóczi F. út 18.
Trizs Község Önkormányzata 3724.
Trizs, Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön.
Újcsalános Község Önkormányzata
3716. Újcsanálos, Hősök tere 1.
Vadna Község Önkormányzata 3636.
Vadna, Kassai út 25.
Varbó Község Önkormányzata 3778.
Varbó, Rákóczi F. út 41.
Varbóc Község Önkormányzata 3756.
Varbóc, Dózsa Gy. út 18.
Zádorfalva Község Önkormányzata
3726. Zádorfalva, Nagy út 16.
Zubogy Község Önkormányzata 3723.
Zubogy, Szabadság út 1.
Csokvaomány Község Önkormányzata
3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1.
Damak Község Önkormányzata 3780.
Damak, Szabadság út 14.
Debréte Község Önkormányzata 3825.
Debréte, Petőfi út 3.
Hegymeg Község Önkormányzata 3786.
Hegymeg, Petőfi út 20.
Hidvégardó Község Önkormányzata
3768. Hidvégardó, Tornai út 106.
Komjáti Község Önkormányzata 3765.
Komjáti, Petőfi út 13.
Lak Község Önkormányzata 3786. Lak,
Kossuth út 1. v 2.
Lénárddaróc Község Önkormányzata
3648. Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66.

5699

Nekézseny Község Önkormányzata
3646. Nekézseny, Kossuth L. út 1.
Rakaca Község Önkormányzata 3825.
Rakaca, Petőfi út 92.

824

647
134
170
1027
1099
30
230
889
658
1157
54
462
579
843
258
23
125
629
246
673
287

845
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Füzesséri József
polgármester
Tóthné Mihalik Katalin
polgármester
Holló István
polgármester
Szalóczy Gyuláné
polgármester
Dávid István
polgármester
Danada János
polgármester
Brogli Attila
polgármester
Mácsi Istvánné
polgármester
Perge István
polgármester
Bencze Péter
polgármester
Üveges Géza
polgármester
Ifj Molnár László
polgármester
Ruszó Zorán
polgármester
Pozsgai Viktor
polgármester
Mustos Tibor
polgármester
Baranyay Barnabás
polgármester
Kelemen József Gyula
polgármester
Varga Zoltánné
polgármester
Matusz Tamás
polgármester
Bárczi László
polgármester
Garai Bertalan
polgármester
Bárdos István
Gusztávné Bolega
Mariann polgármester
Varga Béla
polgármester
Kiss Béla polgármester

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
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Rakacaszend Község Önkormányzata
3826. Rakacaszend, Fő út 13.
Sajómercse Község Önkormányzata
3656. Sajómercse, Petőfi S. út 27.
Sajóvámos Község Önkormányzata
3712. Sajóvámos, Munkácsy út 2.
Sáta Község Önkormányzata 3659. Sáta,
Széchényi I. út 19.
Selyeb Község Önkormányzata 3809.
Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.
Tomor Község Önkormányzata 3787.
Tomor, Kossuth út 75.
Tornabarakony Község Önkormányzata
3765. Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.
Tornanádaska Község Önkormányzata
3767. Tornanádaska, Kossuth út 44.
Tornaszentandrás
Község
Önkormányzata
3765.
Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.
Tornaszentjakab
Község
Önkormányzata 3769. Tornaszentjakab,
Rákóczi út 23.
Uppony Község Önkormányzata 3622.
Uppony, Széchényi út 65.
Viszló Község Önkormányzata 3825.
Viszló, Fő út 70/a
Hangács Község Önkormányzata 3795.
Hangács, Szabadság út 21.
Nyomár Község Önkormányzata 3795.
Nyomár, Szabadság út 45.
Becskeháza Község Önkormányzata
3903. Becskeháza, Fő út 10.
Bélapátfalva Város Önkormányzata
3346. Bélapátfalva, IV. Béla út.70.
Borsodbóta Község Önkormányzata
3658. Borsodbóta, Széchényi út 32.
Bódvalenke Község Önkormányzata
3768. Bódvalenke, Petőfi S. út 1.
Boldva Község Önkormányzata 3794
Boldva, Széchenyi út 50.
Borsodszirák Község Önkormányzata
3796 Borsodszirák, Bartók B. út 48.
Bánréve Község Önkormányzata 3654
Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz.
Berente Község Önkormányzata 3704.
Berente, Esze Tamás út 18.
Bódvarákó Község Önkormányzata
3764. Bódvarákó, Szabadság út 22.
Bódvaszilas Község Önkormányzata
3763. Bódvaszilas, Kossuth út 21.

227
2209
1037
466
234
19
696
225

229

Kondásné Galkó
Mónika polgármester

309

Balogh Béla
polgármester
Répási Mihály
polgármester
Hajdú Zoltán
polgármester
Bártfai Attila
polgármester
Székely Jenő
polgármester
Ferencz Péter
polgármester
Gulyás János
polgármester
Tóth János
polgármester
Csabai Gyula
polgármester
Tóth Attila
polgármester
Hajdu Gábor József
polgármester
Juhász József
polgármester
Farkas Árpád
polgármester
Fülöp József
polgármester

75
573
327
41
2996
962
206
2331
1199
1271
1183
93
1174
42

Lukács Attiláné
polgármester
Kovács Zoltán
polgármester
Komjáthy Lajosné
polgármester
Bakos Péter
polgármester
Taskó Béla
polgármester
Szilvai Attila
polgármester
Dr. Szilágyi Ferenc
polgármester
Beri Tamás
polgármester
Krajnyák Dénes
polgármester

876

115. Domaháza Község Önkormányzata
3627. Domaháza, Petőfi S. u. 9.
116. Galvács Község Önkormányzata 3752.
Galvács, Bereg út 10.
117. Martonyi Község Önkormányzata 3755.
Martonyi, Fő út 52
118. Muhi Község Önkormányzata 3552.
Muhi, Rákóczi út 1.v 2.
119. Nagybarca Község Önkormányzata
3641. Nagybarca, Kossuth út 32.
120. Rudabánya Város Önkormányzata
3733. Rudabánya, Gvadányi út 47.
121. Szendrő Város Önkormányzata 3752.
Szendrő, Hősök tere 1.
122. Szin Község Önkormányzata 3761. Szin,
Szabadság út 18.
123. Szinpetri Község Önkormányzata 3761.
Szinpetri, Dózsa Gy. 58.
124. Szuhogy Község Önkormányzata 3734.
Szuhogy, József A. út 52.
125. Tornakápolna Község Önkormányzata
3757. Tornakápolna, Dózsa Gy. 31

96
471
520
956
2741
4259
818
264
1258
22

Elek István
polgármester
Slezsák József
polgármester
Vécsei István
polgármester
Czinglérné Tóth Gizella
polgármester
Vadnai Zoltán Géza
polgármester
Szobota Lajos
polgármester
Tomorszki István
polgármester
Ötvös Bálint
polgármester
Doszpoly Károly
polgármester
Fóris Sándor
polgármester
Doszpoly Loránd
polgármester

1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
1.5. Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv: a 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
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 köre:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján helyi
önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás, és
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a
alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással
társulhatnak.
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, különös tekintettel a KEOP1.1.1/C/13 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
tárgyú programra.
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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, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási
rendszert alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és fejlesszék, és a térségben elősegítsék a
felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet
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 szaktanácsadási és oktatási
feladatok ellátása és a Társulás közigazgatási területére vonatkozó egységes hulladékgazdálkodási
terv készítése.
Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai
befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó,
térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, 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, az eszközök beszerzése, a
szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott
hulladéklerakók rekultivációs munkái, hulladékhasznosításának iránymeghatározása és
megvalósítása is a Társulás feladatát képezi.
A megvalósítandó regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a magas
technikai és műszaki infrastukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire figyelemmel,
valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi feltételeknek megfelelően.
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat
3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a Társulási tagok feladatai:
3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi – regionális hulladékgazdálkodási rendszer
felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása – illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése,
összefogása. Az esetlegesen már megvalósított rendszer bővítésének fejlesztésének lehetőségeinek
felmérése és ennek megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő keretek közötti
fenntartásának és működtetésének megszervezése.
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3.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU támogatások
elnyerése (ISPA, KEOP stb.).
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 megvalósítandó Sajó-Bódva regionális szilárdhulladék
gazdálkodási rendszer az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve feladatok teljesítését
tűzte ki célul:
1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Sajókaza külterületén hulladékválogató,
hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel,
2. Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása kiszolgáló és
működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő Regionális Hulladékkezelő
Központ részeként,
3. Hulladékátrakó telepek létesítése,
4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és fejlesztése,
5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása és
rekultivációja
6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyre vezető – a településeket - (Szuhakálló,
Múcsony) elkerülő - útszakasz megépítése.
7. Egyéb környezetvédelmi beruházások, fejlesztések végrehajtása.
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3.4. Szakmai befektetők bevonása
A Társulási Megállapodás aláírásával az alapító önkormányzatok felhatalmazták a Társulást, hogy a
társult önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott elvek alapján külön megállapodást
kössön a Projekt megvalósítása érdekében szakmai befektetőkkel (továbbiakban: Szakmai
Konzorcium), amelyben részletesen meghatározzák, hogy a Szakmai Konzorcium milyen, és
mekkora mértékű támogatást nyújtson a Társulás javára, illetve részletesen meghatározták a felek
jogait és kötelezettségeit.
3.5 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján helyi
önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás, és
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a
alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása.
3.6. A társulás alaptevékenységi szakágazata
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3.7. Szakfeladatok száma
6420
7490
680002

Vagyonkezelés
Máshová nem sorolt egyéb szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése

4. A Társulás tagsága:
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
költségevetésében tervezi, és azt befizeti és csatlakozását a Társulás elfogadja.
5. A Társulás jogállása, társult tagok:
5.1.A Társulás a Mötv. 87.§-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának 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. 27.§ (4) bekezdése alapján az Áht. valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Ávr.)
foglaltak szerint látja el.
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5.3. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek határozattal történő
felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét.
5.4. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. A Társulás vagyona, gazdálkodása:
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet,, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
előírásai alkalmazandók.
A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - vagyont a vagyonleltár
tartalmazza.
A Társulás adószáma: 15549989-2-05
A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-322-05
A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000
6.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll,
amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják.
A társulás által célul tűzött projekt 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. A Társulás megszűnése esetén, a tagokat a Társulás vagyonából, a KEOP
projekthez biztosított saját forrásuk/lakosságszám-arányában illeti meg tulajdoni részesedés.

6.2. A Társulás bevételei:
6.2.1. 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 a KSH hivatalos adatai 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.
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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 beszedési megbízást bocsátanak ki, melyhez a
jelen Társulási
megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak továbbá felhatalmazásukat adják.
Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítés
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
megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg.
A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagok pénzügyi
hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják.
6.2.2. A Társulás tagjai részéről nyújtott önköltségi árkompenzáció.
A jelen társulási megállapodás 1. számú mellékletét képezi a 2014 évre vonatkozó önköltségi
árkalkuláció táblázata, melyet a tagok kifejezetten elfogadnak és felhatalmazást adnak a társulási
tanács részére, hogy az önköltségi árkalkulációt minden év december hónapjában felülvizsgálja és
szükség szerint a következő tárgyév vonatkozásában módosítsa, első alkalommal a 2015. év
vonatkozásában A módosításhoz a társulási tanács minősített többséggel meghozott határozata
szükséges.
Az önköltségi árkalkuláció a jogszabályi szempontokat figyelembe vevő olyan számítás, amely a
társulás tagönkormányzatai számára a folyamatos jogszabályoknak megfelelő közfeladat ellátás
biztosításához szükséges önköltségi árat tartalmazza a lakosságszám és a közfeladat ellátásából
származó bevételek alapján.
A tagok rögzítik, hogy azon önkormányzatok, amelyek az éves önköltségi árhoz képest az 1. számú
melléklet szerint bevételi hiánnyal rendelkeznek a társulás részére 2 részletben kötelesek a hiány
összegét teljesíteni a tárgyév március 15. napjáig, valamint a második részlet tekintetében
szeptember 15. napjáig, pénzügyi hozzájárulás címén.
A Társulás az ezáltal keletkezett esetleges többletbevételt kizárólag a hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásra fordíthatja, azzal, hogy az a rendszer fejlesztésére, a közfeladat ellátására
kijelölt nonprofit, a társulás kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság működésének és
likviditásának biztosítására használható fel.
A Társulási tanács minden év december hónapjában minősített többséggel döntést hoz a megelőző
tárgyévet követően, az esetlegesen fennmaradó és fel nem használt többlet tekintetében,
megállapítja annak mértékét. Az e bekezdés szerinti többlet lakosságszám-arányosan visszafizetésre
kerül a társulás tagönkormányzatai számára az erről meghozott társulási tanács döntést követő 30
napon belül.
6.2.3. Nemzetközi és belföldi támogatások
Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.3.2. pontban
meghatározott ISPA támogatást pályázta meg a Társulás, mely teljes egészében a Társulás bevételét
képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira használhatja fel. Ugyanez vonatkozik a
KEOP projekt keretében megvalósuló beszerzésre kerülő vagyontárgyakra is, melyek a beruházási
szakasz lezárultával a Társulás tulajdonába kerülnek.
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6.2.4. 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.
6.3. 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.
6.4. 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 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés k) pont
előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. A Társulás által alapított
gazdasági társaságra továbbá annak létesítő okiratára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései megfelelően
alkalmazandók A Társulás által alapított gazdasági társaság a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik.
7. A Társulás szervezete

Társulási tanács

Társulási Tanács
elnöke

Szakmai
konzorcium

Pénzügyi
bizottság

Munkaszervezet
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7.1. 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 Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben 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.
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.
7.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és két alelnököt választ.
7.1.2. 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, alelnökeinek a megválasztása és
visszahívása. A felsoroltak feladataikat díjazás nélkül látják el.
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 3.4. pontban foglaltak szerinti megállapodás jóváhagyása
f/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek
A c-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
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7.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a Tanács
elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden esetben össze kell
hívni, amennyiben jelen szerződés 7.1.2. 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.
7.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács elnöke,
akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban.
7.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási Tanácsban egy
szavazattal rendelkezik.
7.1.6. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 7.1.5. 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 csak egy alkalomra szólhat, melynek
hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is.
7.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.
7.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a
napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér.
7.1.9. A Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha
bármely képviselő azt kéri.
7.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket.
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.
7.1.11. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
– célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A Társulási Tanács tagjai félévente
egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai
tevékenységéről, mellyel együtt történik a 7.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének
értékelése is.
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7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete:
7.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 7.1.2. és 7.1.6. 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.
A Társulási Tanács tagjai sorából két alelnököt választ. Az alelnökök segítik az Elnök munkáját és
teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk időtartamára a 7.2.1. pontban
megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
7.2.3. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás gazdasági
feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem költségvetési szerv.
7.2.4. 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.
7.2.5. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök:
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.
7.2.6. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektőlelvárható gondossággal köteles eljárni.
Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a
vonatkozó jogszabályok szerint felel.
7.2.7. 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
pénzügyi hozzájárulástagok pénzügyi hozzájárulásának terhére abból fedezi.
7.2.8. 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 Alelnökek megbízatása nem szűnik meg.
7.2.9. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén.
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7.2.10. Az Elnök köteles jelen szerződés 6.2.2. pontjában meghatározott pályázatok benyújtására.
Képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a Közvetítői Szervezet (KSZ) és a
Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő
szerződéseket.
Az Alelnökekre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak.
7.2.11. Az elnök megbízása megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással
A Tanács alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
A Tanács alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács
által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel helyettesíti.
7.3. Pénzügyi Bizottság
7.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján megválasztja a Pénzügyi Bizottság
9 tagját. A Pénzügyi Bizottság tagjai közül Elnököt választ.
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének
ellenőrzéséről.
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnök gazdasági szervezeten keresztül történő
gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát,
szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.
A Pénzügyi Bizottság feladatköre 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 köteles megvizsgálni
és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni.
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha
jogszabályba, Társulási szerződésbe ütköző vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást
tapasztal.
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök.
7.3.2. 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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7.4. Szakmai Konzorcium
A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése érdekében
Szakmai Konzorcium segítségét veszi igénybe, melynek tagjai:
1. ÉHG Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője
2. CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője
3. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője
A Társulási Tanács, valamint a Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási megállapodás 3. pontjában
meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges kérdést egyeztet, megvitat,
határozati javaslatukat véleményezi.
A projektek megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő valamennyi
lényeges kérdésben a Tanács köteles a Szakmai Konzorcium támogató szakvéleményét beszerezni.
7.5. Munkaszervezet
A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyönkormányzata, Kazincbarcika Város
Önkormányzata látja el, mely feladatok ellátására 3 fő külön kijelölésre kerül.
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 Munkaszervezet 3 tagból áll:
- gazdasági, műszaki vezető, valamint adminisztrátor
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 1959. évi IV. törvény az irányadó.
A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke jogosult, azzal,
hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207§ (2) bekezdésében foglaltak
tekintetében is a Társulás Elnöke gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

7.6. Költségvetési Irányító Szerv
A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával a Társulás
költségvetési felügyeleti szerveként
- Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő Testületét jelölik ki
A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államháztartási
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011
(XII.
31.)
Kormány
rendeletrendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.
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8. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör
A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az önkormányzati
rendeleteik egyidejű módosítása mellett – figyelemmel a Mötv. 42.§-ára is – a Társulásra ruházzák
az alábbi feladat és hatásköröket:
a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzorciummal való megállapodás
megkötése, a Társulási Tanács jóváhagyása esetén
b) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos üzemeltetői
szerződések megkötése,
c) jelen szerződésben a Társulás feladatainak ellátása érdekében a Társulási Tanácsra átruházott
valamennyi feladat és hatáskör.
9. A Társuláshoz való csatlakozás
9.1. 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.
9.2. 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.
10. A Társulás, tagsági viszony megszűnése
10.1. 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.
10.2. 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 Szakmai Konzorciummal, illetve üzemeltetőkkel történő
elszámolás után – a társult tagok lakosságarányosan számított tulajdoni hányadok szerinti osztatlan
közös tulajdonába kerül.
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A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a pénzügyi hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelősséggel.
10.3. A Társulásból kiválni a naptári negyedév utolsó napjával – december 31-i hatállyal – lehet. A
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.
A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a támogatási szerződések (pl: ISPA) ide vonatkozó
pontjait figyelembe venni.
10.4. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – kizárhatja azt a tagot, aki a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
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 tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmazni kell.
11. Egyéb rendelkezések
Jelen megállapodás a 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 törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Egyeztetéseik
során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII. 31.)
Kormány rendelet az irányadó.
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A fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag önkormányzatok
képviselő testületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése
alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és határozatszámának
feltüntetésével és csatolásával.
1. számú melléklet
Sorszám

Település

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Abod
Aggtelek
Alacska
Alsódobsza
Alsószuha
Alsótelekes
Alsóvadász
Arló
Arnót
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Berzék
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Borsodbóta
Borsodnádasd
Bőcs
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Domaháza
Dövény
Edelény
Égerszög
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőtelekes
Galvács
Gesztely
Gömörszőlős
Hangony
Hegymeg
Hernádkak
Hidvégardó

KSH 2011. évi
Településre jutó
népszámlálás
önköltség 2014.
alapján (fő)
215
1 554 032
635
4 589 816
824
5 955 918
327
2 363 574
463
3 346 590
170
1 228 770
1580
11 420 329
3920
28 333 980
2616
18 908 595
465
3 361 046
1474
10 654 155
41
296 350
1183
8 550 790
1071
7 741 248
206
1 488 980
93
672 209
1174
8 485 738
962
6 953 390
3324
24 026 058
2808
20 296 382
849
6 136 620
258
1 864 838
23
166 245
1612
11 651 626
876
6 331 777
294
2 125 048
10298
74 434 522
54
390 315
1899
13 726 079
387
2 797 258
1046
7 560 547
762
5 507 779
96
693 893
2809
20 303 610
83
599 929
1669
12 063 626
125
903 507
1779
12 858 712
629
4 546 447
57

Sorszám
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Település
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafő
Kánó
Kazincbarcika
Kelemér
Kissikátor
Komjáti
Kondó
Kurityán
Ládbesenyő
Lak
Lénárddaróc
Mályi
Mályinka
Martonyi
Meszes
Múcsony
Muhi
Nagybarca
Nagycsécs
Nekézseny
Nyékládháza
Onga
Ormosbánya
Ózd
Parasznya
Perkupa
Putnok
Radostyán
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajóvámos

KSH 2011. évi
Településre jutó
népszámlálás
önköltség 2014.
alapján (fő)
91
657 753
1854
13 400 816
560
4 047 711
1918
13 863 412
279
2 016 628
171
1 235 998
28965
209 360 645
523
3 780 273
336
2 428 627
246
1 778 102
641
4 633 184
1678
12 128 678
302
2 182 873
673
4 864 482
287
2 074 452
4131
29 859 100
497
3 592 344
471
3 404 414
200
1 445 611
3211
23 209 288
520
3 758 589
956
6 910 022
832
6 013 743
824
5 955 918
4992
36 082 456
4899
35 410 247
1675
12 106 994
36044
260 528 054
1232
8 904 965
877
6 339 005
7016
50 712 042
634
4 582 588
697
5 037 955
845
6 107 707
390
2 818 942
2741
19 812 102
758
5 478 867
2919
21 098 696
1089
7 871 353
366
2 645 469
636
4 597 044
391
2 826 170
1553
11 225 171
434
3 136 976
227
1 640 769
2209
15 966 776
58

Sorszám

Település

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Sajóvelezd
Selyeb
Serényfalva
Sóstófalva
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szikszó
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Újcsanálos
Vadna
Varbó
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Zubogy
Összesen

KSH 2011. évi
Településre jutó
népszámlálás
önköltség 2014.
alapján (fő)
854
6 172 760
466
3 368 274
1059
7 654 511
255
1 843 154
1079
7 799 073
4259
30 784 291
1938
14 007 973
5699
41 192 692
818
5 912 550
264
1 908 207
647
4 676 552
134
968 560
170
1 228 770
1027
7 423 214
1258
9 092 895
1099
7 943 634
30
216 842
234
1 691 365
19
137 333
22
159 017
696
5 030 727
225
1 626 313
229
1 655 225
230
1 662 453
889
6 425 742
658
4 756 061
1157
8 362 861
54
390 315
75
542 104
462
3 339 362
579
4 185 044
198 474
1 434 581 207
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8.Napirendi pont tárgyalása
Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 „igen „ szavazattal, 0 „ nem „ szavazattal, 0 tartózkodás mellett
valamennyi képviselő döntésben való részvételével- elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2013.(XII.03) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában
végzett munkájáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Abod KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester Edelényi
Kistérség Többcélú Társulásában 2013. évben végzett munkájáról, annak
pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámoló
tartalmát megismerte és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
polgármester
Társulás, Titkárság

Polgármester- mivel más hozzászólás,javaslat nem hangzott el,-megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és a rendkívűli nyílt ülést bezárta és bejelenti, hogy a képviselőtestület rendkívűli zárt ülésen folytatja a munkáját.
A rendkívűli zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül
K.m.f
Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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