ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. decem ber 12. 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 pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról
4. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás működéséről
5. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének
jóváhagyásáról
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső
Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
7. Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról
8. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és
a helyettesítés megszüntetéséről
9. Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
10. Abod Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
11. Termőföld haszonbérleti díjak módosításának kezdeményezéséről
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12. Edelényi Kistréség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról
13. Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról
14. Polgármester jutalmazásáról

A b o d, 2017. december 12.
Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. decem ber 12.

napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény István
király útja 52. megtartott rendk ívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Bartus Gábor képviselő
Igazoltan távol:

Berkesi László Miklós képviselő, Fekete Józsefné képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből
3 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló
elfogadásáról
4. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás működéséről
5. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének
jóváhagyásáról
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső
Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
7. Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról
8. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

szerződés

9. Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról

10. Abod Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
11. Termőföld haszonbérleti díjak módosításának kezdeményezéséről
12. Edelényi
Kistréség
módosításáról

Többcélú

Társulás

társulási

megállapodásának

13. Polgármester jutalmazásáról
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következők
szerint:
1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló
elfogadásáról
4. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás működéséről
5. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének
jóváhagyásáról
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső
Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
7. Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról
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8. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

szerződés

9. Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
10. Abod Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
11. Termőföld haszonbérleti díjak módosításának kezdeményezéséről
12. Edelényi
Kistréség
módosításáról

Többcélú

Társulás

társulási

megállapodásának

13. Polgármester jutalmazásáról
Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást a „brikett” miatt hozták be, a benyújtás időtartamát kellett módosítani,
melyet előzetes egyeztetés alapján polgármester asszony december 18-át jelölte
meg.
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Az a keretösszeg, ami felhasználható 1.550
eFt, ebből fabrikettet fognak beszerezni.
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
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Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában,
32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„f) A családja egy főre eső jövedelmének alacsony volta, illetőleg egyéb önhibán
kívül eső körülmény miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem tud
gondoskodni. A támogatás készpénzben és természetben biztosítható, melyre
vonatkozó kérelmet minden év november 01. napjától december 18. napjáig
lehet benyújtani.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 12.
napján kihirdetésre került.

Dr. Vártás József
jegyző
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2./ Napirendi pont tárgya:
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri
égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a társulás megküldte részükre a
módosítási javaslatukat Kazincbarcika mintájára. Gyakorlatilag kicsit ismét átalakult a
rendszer, maga a szolgáltató nem a Zöld Völgy Kft. lett, hanem egy olyan nonprofit
Kft., amit a BAZ. megyei három szolgáltató hozott létre, és a mostani vállalkozó
alvállalkozóként fogja vinni a tevékenységet. Ez egy kormány által meghatározott
integrációs folyamatnak a része, így gyakorlatilag mozgásterük nincs.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁGÉS AZ AVAR VALAMINT A
KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
2/2014.(I.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, valamint a 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklet 1.3 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli
el:
1. §

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.05.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés
lép:
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„3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformát
függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely
mindenki számára korlátozás nélkül elérhető, vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a forgalom elől el nem
zárt részét is.

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az
egyes hulladékgazdálkodás létesítmények kialakításának és
üzemletetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm.
rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó.”
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) Abod Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatást
közszolgáltatási
szerződés
alapján
kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(2) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele után biztosítja az
(1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási tevékenység ellátását ahol az alvállalkozók a
közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100 %-ban látják el
a közszolgáltatást.”
3. § A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„ (3) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve
hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”
4. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve
elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány
szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni és
kizárólag azt használni.”
5. § A Rendelet 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett hulladék súlya
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg
c) 240 literes gyűjtőedény esetében 50 kg
d) 770 literes gyűjtőedény esetében 175 kg
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e) 1100 literes gyűjtőedény esetében 250 kg
Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési
hulladékot – negyedévenként 250 kg mennyiségben a Közszolgáltató
által meghatározott létesítménybe, valamint az önkormányzat
illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is
elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a
közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízási
feladóvevény felmutatásával.”
6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)

(2)

Az ingatlanokban felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat
méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési
hulladék
szervezett
összegyűjtéséről
és
elszállításáról
(lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő
lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon
és időpontban gondoskodik.

A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó - társasház és
lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult –
igénybejelentése alapján gondoskodik.
(3)

A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti
igénybe,
aki
az
esedékes
közszolgáltatási
díjfizetési
kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését
követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyezetett
időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon
belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.
(5)

Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző
munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos
időpontját közölni.

(6)

Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt
szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására
készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a
lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”

7. § A Rendelet 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1)A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla
alapján
a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,
b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek
a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek
szerint fizetik meg.
(2)

A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által
közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja –
a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében –
lakóegységek alapján fizetendő.
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(3)

Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv
által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.

(4) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március
31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla
kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák
vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.
(5)

Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az
Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató
részére – a fizetendő közszolgáltatási díj, az éves
közszolgáltatási díj 50 %-a.

(6)

Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a
közszolgáltatás időtartama (használati szezon) minden év
április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési
gyakoriság mellett.

(7)

A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok
esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés
ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek
űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.

8. § A Rendelet kiegészül a melléklet szerinti 3. melléklettel.
9. §

Hatályát veszti a Rendelet:
a) 12. §-a
b) 13. §-a
c) 23. §-a
d) 24. §-a
e) 25.- §-a

10. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 12.
napján kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
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Melléklet a 15/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelthez
„3. melléklet az 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelethez”
Abod Község területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai:
a) 60 l-es gyűjtőedényzet
b) 120 l-es gyűjtőedényzet
c) 240 l-es gyűjtőedényzet
d) 770 l-es gyűjtőedényzet
e) 1100 l-es gyűjtőedényzet”
3./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: A tűzoltóság megküldte részükre egy anyagban a három
településre – Abod, Edelény Szakácsi - vonatkozó beszámolóját, ami a testületek elé
beterjesztésre kerül.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló
elfogadásáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Abod Község
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tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
polgármester
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kazincbarcikai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, osztályok

Melléklet az 51/2017.(XII.12.) önkormányzati határozathoz
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Szám: 35540/135-8/2017.ált

Beszámoló
A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2016. évi tevékenységéről
Készítette:
Begov Zoltán
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
Kazincbarcika, 2017. november 16.
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1. Kitűzött feladatok végrehajtása
A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) az egységes
katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Integrált feladatait a 2011. évi
CXXVIII. tv. (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 1996. évi XXXI. tv.
(továbbiakban tűzvédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei, továbbá belső
szabályzókban meghatározottak szerint látja el.
2. Vezetés, irányítás, veszélyeztetettség
A HTP szerves részét képezi a 2013.12.01.én megalakult Aggteleki
Katasztrófavédelmi Örs (továbbiakban KVÖ), mely a világörökség részét képző
Aggteleki Nemzeti Park területén található és 12 településen lát el mentő tűzvédelmi
feladatokat, így a működési területünkön tovább nőtt a tűzbiztonság.
A HTP és a KVÖ működési területén 50 település található, melyből 3 város, a
működési területnagysága 792.900 ha (792,9 km2), lakosok száma 85.000 fő. A HTP
veszélyeztetettsége több irányú. Legjelentősebb veszélyforrások, a működési
területünkön található számos felsőküszöb értékű veszélyes üzem, valamint a
Kazincbarcika városban található 40 db középmagas épület. Kiemelkedő továbbá, az
ár- és belvízi veszélyeztetettség (Sajó folyó, Bódva kisvízfolyás, Tardona patak,
Harica patak, Bán patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzésekből
adódó villámárvizek, a nagymértékben megnövekedett közúti áruszállítás, kamion
forgalom (a 26-os, 27-es számú főközlekedési utakon), és a fokozottan
veszélyeztetett erdősült területek nagysága (Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti
Park).
3. Mentő tűzvédelem
2016-ban a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A
II-es, vagy az annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor munkaidőben, vagy
munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású elöljáró a káreset
helyszínére.
A HTP és a KVÖ működési területén 2016-ban 211 tűzeset, 218 műszaki
mentés történt, 127 esetben kaptunk téves jelzést és 10 esetben
szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A HTP
ügyeletére 12 esetben jeleztek be utólagosan tűzesetet, 47 esetben pedig
kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a jelzett káreseményt.
Tényleges riasztási fokozat: I-es 559 db, II-es 5 db, III-as 1 db, IV-es 1 db, kiemelt
riasztási fokozat elrendelése 74 esetben történt.
Tűzvizsgálati eljárás a HTP és a KVÖ működési területén 2 esetben indult.
Működési területünk vonatkozásában az alábbi statisztikai számadatok szolgálnak
kiindulási pontként a mentő tűzvédelem értékelésében:
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Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási adatai:

Tűzeset

2012

2013

2014

2015

2016

486

306

282

306

189

melyből utólagos jelzés

23

16

17

15

12

Műszaki mentés

159

182

164

155

181

Téves jelzés
Szándékosan
megtévesztő jelzés
Vonulás összesen

90

43

30

51

121

7

6

1

10

10

742

488

477

522

501

Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs vonulási adatai:

2014.

2015.

2016

23

40

22

Tűzeset
melyből utólagos jelzés
Műszaki mentés
Téves jelzés
Szándékosan
megtévesztő jelzés
Vonulás összesen

1

1

0

45
1

27
6

37
6

0

0

0

69

73

65

VONULÁSI ADATOK EDELÉNY VÁROS VONATKOZÁSÁBAN:

70

64

60
50
40
30
20

32

34

36

2012

2013

2014

40

10
0
2015

2016

Vonulási adatok Edelény város területén
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KÁRESETEK MEGOSZLÁSA EDELÉNY VÁROS TERÜLETÉN:
40
35

35

Tűzeset

30
26

25

24

23

Műszaki mentés

23
20

20

Téves jelzés

15

12
10

10
6

5

5
3

3

4
2

0

2

1

0

Szándékosan megtévesztő
jelzés

4

3

0
2012

2013

2014

2015

2016

KÁRESETEK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA EDELÉNY
VÁROSBAN

Ipar
Kereskedelem, Vendéglátás
Lakás és szem. ingatlan
Mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás
Közlekedés; Közút
Állam, Önkormányzat
Egyéb

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
7

0
1
10

0
1
8

1
0
10

2
0
14

18

15

12

11

6

1
1
2

0
0
3

1
3
7

3
2
9

1
0
4

A statisztikai adatok elemzéséből kitűnik, hogy a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
területén az erdő és vegetáció tüzek vonatkozásában 66%-os csökkenés figyelhető
meg, 2012. évhez képest 18-ról 6-ra mérséklődött. A csökkenés az éves adatok
összehasonlításánál is folyamatos. Ez köszönhető elsősorban annak a megelőző,
propaganda tevékenységnek, amit ennek érdekében folytatunk, továbbá a kedvező
időjárási feltételeknek.

A TÉVES JELZÉSEKKEL CSÖKKENTTETT MŰSZAKI MENTÉSEK
FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA

Állatbaleset
Baleset magasban
Baleset mélyben
Egyéb

2012

2013

2014

2015

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
2

1
0
0
0

15

2016
0
0
0
2

Elemi csapás - viharkár
Életmentés
Eltűnt személy keresése
Fa kidőlés
Gázszivárgás
Halott kiemelés
Közúti baleset
Rovar (méh/darázs)
Sérült mentése
Veszélyes anyagok
Vízkárok
Szénmonoxid mérgezés

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

3
1
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0

2
0
0
4
1
1
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1

A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom növekedése
mellett Edelény városban nem emelkedik. A közlekedésben résztvevő járművek
biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek
keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a
beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a
végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét.
A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős
szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati
feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a
szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas
színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a
gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.
A Kazincbarcika HTP és az Aggtelek KVŐ állományának létszáma az aktuális
állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás
munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók
vonatkozásában 79-en teljesítenek szolgálatot.
Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2016-ban is
biztosított volt.
4. Oktatás, képzés
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves
kiképzési terve, valamint gyakorlatterve alkotja.
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája
vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint
például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők
következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások,
fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök
megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi
szervek által kiadott intézkedésekkel.
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Az éves kiképzési terv meghatározta az elméleti és a gyakorlati óraszámokat, de
lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is. A helyismereti
foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben
megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti
szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve a
biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.
A HTP-n és a KVÖ-n 2016-ban 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk,
melyből 6 nappali, 6 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 23
helyismereti foglalkozáson, 16 db begyakorló gyakorlaton, 1 db „belső védelmi terv”
és 1 db „külső védelmi terv”, valamint egy „Súlyos Káresemény Elhárítási Terv”
(SKET) gyakorlaton vett részt, így segítve a tűzoltóságok és a társszervek közötti
együttműködést.
Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket
megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további
munkavégzés alkalmával hasznosították.
A parancsnokság területi elhelyezkedéséből adódóan továbbra is a legnagyobb
óraszámban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a
középmagas épületekben bekövetkezett tűzesetek felszámolását oktatjuk. A személyi
állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt
időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.
Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon
részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű
vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be
dolgozóinkat.
5. Lakosságvédelmi feladatok
Abból az alapelvből indulunk ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra,
de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük.
Ennek jegyében alapfeladatunknak tekintjük a lakosságvédelmét, tehát az életet és a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítását, az
ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munkát, valamint a mindezt
megalapozó tervezést. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság hatékonyságának
növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság
biztonságosabb működéséhez.
5.1.Polgári védelmi szervezetek megalakítása felkészítése
Edelény, Szakácsi és Abod települések tekintetében a beosztott PV szervezeti
létszámot, valamint a felkészített létszámot az alábbi diagram tartalmazza:
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PV létszám megalakítás
szerint
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Határozattal beosztott

150
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Felkészített létszám

100
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Szakácsi

Abod

0
Edelény

Köteles Polgári Védelmi Szervezetek
A települési polgári védelmi szervezetekbe történő beosztások a 62/2011. (XII. 29.)
BM rendeletben meghatározottak alapján történtek meg.
A Kazincbarcika HTP-hez tartozó három járás (Kazincbarcika, Edelény, Putnok)
katasztrófavédelmi megbízottjai összesen ……… településen felügyeli a megalakított
köteles települési polgári védelmi szervezetek működését. Munkájuk során
rendszeres feladatot jelent a beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok
naprakészségének biztosítása, az ehhez kapcsolódó adattárak feltöltése, pontosítása.
Az edelényi Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott létszám 300 fő.
Alapkiképzése 2014-ben megtörtént, ahol a beosztott állomány, az alapképzési
témakörökön, tudásanyagon túl, az árvízi, villámárvízi védekezési feladatokkal, azok
gyakorlati megvalósításával is megismerkedett. A műszaki egységek gyakorlatok
keretében sajátították el az árvízi védekezés szakfeladatait. Edelény Járás területén
az alapképzés minden településen végrehajtásra került. Edelény város
vonatkozásában a Parancsnokság teljes létszámmal, valamint a Műszaki Egység
részlegesen került felkészítésre, a fennmaradó egységekbe beosztott személyek
alapképzésére a 2017-2018 év során kerül sor. A polgári védelmi szervezet
szakképzése a 2018. évben kerül végrehajtásra.
Az alapképzéseket követően a riasztási gyakorlatok minden esetben 30 napon belül
megtartásra kerültek, és a kirendeltség vezetői értékelés alapján „megfelelt”
értékelést kaptak.
A Szakácsi és Abod települések Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott
létszám 3-3 fő.
Alapkiképzése 2014-ben megtörtént, ahol a beosztott állomány, az alapképzési
témakörökön, tudásanyagon túl, az árvízi, villámárvízi védekezési feladatokkal, azok
gyakorlati megvalósításával is megismerkedett.
Az alapképzéseket követően a riasztási gyakorlatok minden esetben 30 napon belül
megtartásra kerültek, és a kirendeltség vezetői értékelés alapján „megfelelt”
értékelést kaptak.
A polgári védelmi szervezet szakképzése a 2018. évben kerül végrehajtásra.
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Települési Önkéntes Mentőcsoportok
Tárgyidőszakban 14 db települési önkéntes mentőcsoport került megalakításra, és
felkészítésre,
Dédestapolcsány,
Kazincbarcika,
Sajószentpéter,
Rudabánya,
Felsőnyárád, Alsószuha, Serényfalva, Kelemér, Komjáti, Borsodszirák, Hidvégardó,
Szögliget, Szín, Rakaca településeken. A mentőszervezetek a részükre szervezett
rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon, alapvető vízkár-elhárítási tevékenységből,
nemzeti minősítést szereztek. Edelény város Települési Önkéntes mentőcsoportja
már a 2015-ös évben megalakításra került, 10 fős létszámmal.
Összességében elmondható, hogy már 29 db 10 fős önkéntes mentőcsoport működik
a katasztrófavédelmi megbízottjaink koordinációja alatt.
A járási mentőcsoportjaink száma három. Edelény járásban 40 fő 14 db technikai
eszközzel, Putnok járásban 20 fő 2 db technikai eszközzel, Kazincbarcikai járásban 27
fő 6db technikai eszközzel alkalmazható.
Járási Önkéntes Mentőcsoport
A három járás területén 2013 évben megalakításra kerültek a Járási Önkéntes
Mentőcsoportok. Az Edelény járásban működő Bódva völgyi Járási Mentőcsoport 40
főből áll, rendszerbe állítása és minősítése a 2014. évi Hernád árvízi bevetésén
megtörtént. 2016 évben a Bódva patak áradása során Szalonna településen
alkalmazásra került.
5.2. Veszélyeztetettségek és az ellenük való védekezés, felkészülés
Edelény Járás területén árvízzel, villám árvízzel, helyi vízkárral és földtani
jelenségekkel, valamint rendkívüli időjárási körülményekkel kell számolni.
Minden éven levélben hívjuk fel a polgármesterek figyelmét a rendkívüli téli
időjárással kapcsolatos feladataikra, a fűtési szezon veszélyeire, a CO mérgezés
megelőzésére, az elérhetőség folyamatos biztosítására, távollét esetén intézkedésre
jogosult helyettesítő személy kijelölésére, a melegedőhelyek előkészítésére és a
technikai alkalmazhatóságára.
Pontosítottuk a védekezéshez használható technikai eszközöket, a polgármesteri
kijelölésük már a korábbi években megtörtént. A három járásunk területén 250 db
technika van határozottal kijelölve, lebiztosítva, ezek a gépek az elsődleges
székhelytelepülésük védelmén túl, átrendelés esetén, bármely településünkön, köztük
Edelény, Szakácsi és Abod területén is bevethetőek.
A hatékony megelőzés és felkészülés érdekében polgári védelmi ellenőrzéseket
hajtunk végre az alábbi témakörökben:

Kiemelt jelentőségű ár-belvízi kockázati helyszínek, kisvízfolyások ellenőrzése:

A vizsgált időszakban 22 db ellenőrzés került végrehajtásra, Hét, Putnok, Sajóvelezd,
Vadna, Kazincbarcika, Edelény, Boldva, Hidvégardó, Szendrő, Szalonna
településeken. Edelény városba 2 helyszín ellenőrzésére került sor. Edelény Malom
árok, és Bódva út kockázati helyszínek ellenőrzése során hiányosságot nem
tapasztaltunk.
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Az ellenőrzéseket a polgármesterekkel, közbiztonsági referensekkel, illetve több
esetben vízügyi szakemberrel együtt végeztük el. Az ellenőrzések összesítéseként
megállapítható, hogy az önkormányzatok sikeresen elvégezték a településeken lévő
patakmedrek, átereszek, zsilipek karbantartását. Ezek az ellenőrzések nagyban
hozzájárulnak az alvízi települések árvízvédelméhez, így Edelény város, mint a Bódva
kisvízfolyás alsó szakaszában elhelyezkedő település biztonságához is. Kisvízfolyás
vonatkozásában 16 db helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre.

Belterületi vízelvezető rendszerek ellenőrzése:

A három járás területén, a vizsgált időszakban 83 db ellenőrzés került végrehajtásra.
Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a vízelvezető árkok és az átereszek
tiszták, karbantartottak. A településen a belterületi vízelvezető árkokat a
közmunkaprogram keretén belül tisztítják, valamint önkormányzati rendeletben a
lakosokat kötelezik az ingatlanok előtti árkok tisztítására.
Edelény város vonatkozásában a Katona József út alatt található vízelvezető csatorna
került ellenőrzésre. Az ellenőrzés időpontjában a mélyen fekvő belvizes kockázati
helyszínként nyilvántartott területről, a vízelvezetés biztosított volt, a csatorna
karbantartását az önkormányzat elvégezte, fa, bokor a vízlefolyást nem korlátozta.

Befogadó- melegedő hely ellenőrzések:

2016. évben 49 db ellenőrzést hajtottunk végre működési területünkön. Szakácsi
településen a Petőfi Sándor út 2. szám alatt található Polgármesteri hivatal, mint
melegedőhely helyett másik kerül kijelölésre Polgármester Úr kérésére. Az új
melegedőhely Szakácsi, Petőfi Sándor. út 57. szám alatti ingatlan ellenőrzése
megtörtént, befogadásra alkalmas.

Veszélyes fák- fasorok ellenőrzése:

2016. évben 27 db ellenőrzés került végrehajtásra. Edelényben kettő ellenőrzést
hajtottunk végre, kiemelten a nagyobb létszámú rendezvények helyszínein. A feltárt
veszélyes fák, ágak általi kockázatokat az önkormányzat minden esetben
megszüntette.
A működési területünk további településein a feltárt hiányosságok, veszélyeztetések
megszüntetésre kerültek, visszaellenőrzésük minden esetben megtörtént.

Vízkár-elhárítási terv ellenőrzése:

Az 1280/2010 (XII.15.) Kormányhatározat alapján készített vízkár-elhárítási tervek
ellenőrzését 14 településen köztük Edelény városban is elvégeztük. További 8
településen ellenőriztük a települések által elkészített vízkár-elhárítási tervet. Az
ellenőrzések előtt minden érintett település polgármesterének felhívtuk a figyelmét a
tervben szereplő jogszabályi háttér, mintaokmányok, adatok aktualizálására,
pontosítására. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján az önkormányzatok a terveket
pontosították, hiányosságokat pótolták, az induló készletek meglétéről gondoskodtak.
A vízkár-elhárítási tervek naprakészek, használhatóak. Edelény város közbiztonsági
referensével a település tervének aktualizálásáról több esetben egyeztettünk,
pontosítást végrehajtotta, a terv a védekezési feladatok ellátására megfelelő.
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2016-BAN VÉGREHAJTOTT POLGÁRI VÉDELMI, - IPARBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrzéseink típusai

Belterületi
vízelvezető
rendszerek
Árvízi belvízi
kockázati helyszín

Tervezettbő Terve
Feltárt
Összes végrehajtott
Tervezett
l
n
hiányosság
ellenőrzés
végrehajtott felüli
7

7

76

6

83

16

16

1

1

17

Kis vízfolyás

15

15

1

3

16

RID/ADR

8

8

14

3

22

Gáz-csere telephely
Fák, fasorok
ellenőrzése
Befogadó- Melegedő
helyek
Téli kockázati
helyszín
Téli kockázati
helyszínhez
hozzárendelt eszköz

0

0

4

1

4

8

7

20

99

27

45

45

4

1

49

4

4

0

0

4

9

9

0

1

9

Telephelyi ADR/RID

0

0

5

0

5

Vízkár-elhárítási
terv

18

18

4

3

22

Összesen

130

129

129

118

258

Ellenőrzéseinknek és javító intézkedéseinknek köszönhetően a polgármesterek nagy
hangsúlyt fektetnek a vízelvezetők megfelelőségére, a terveik naprakészen tartására,
az induló készletek beszerzésére, készenlétben tartására.
Járdánháza település tekintetében az ellenőrzéseinkkel kapcsolatban megállapítható,
hogy szakszerű együttműködést tudunk folytatni a település vezetésével, a
közbiztonsági referenssel, valamint a település intézményeinek vezetőivel.

6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, hatósági feladatok
Az év tavaszi és őszi időszakára jellemző a vegetáció tüzek általi veszélyeztetés. Az 1
hektár fölötti szárazfű tüzek helyszíni jegyzőkönyvezését minden esetben elvégezzük.
A jegyzőkönyvek alapján a felettes szervünk (Kazincbarcikai KVK) hatósági osztálya
végzésben kötelezi az érintett terület tulajdonosát az éghető anyag eltávolítására, a
terület tűzvédelmileg megfelelő használatára.
A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya, az erdő és
vegetációtüzes, valamint lakosságvédelmi ellenőrzéseinkkel együtt Edelény város
területén 30 db hatósági eljárást folytatott le, ahol a kereskedelmi létesítmények,
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ipari üzemek, zenés-táncos rendezvények, önkormányzati - egyházi létesítmények,
valamint magánszemélyek kerültek hatósági kontrol alá.
Sajnálatosan, a statisztikáink alapján folyamatos emelkedést mutat a szénmonoxid
szivárgással összefüggő káresetek, majd az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárások
száma. Nagy problémát jelent a karbantartottság hiánya a tüzelő és fűtő
berendezéseknél a lakosság vonatkozásában. Sok esetben történik utólagos engedély
nélküli beépítés, átalakítás, ami a jogszabályok, szabványok, előírásainak
megkerülését eredményezi, ezáltal fokozott életveszély alakulhat ki. Folyamatos és
kiemelkedő feladat számunkra, és a települések vezetése részére egyaránt, a
lakosság kéményhasználattal, CO szivárgás megelőzésével kapcsolatos tájékoztatása.
A nitrát érzékeny területekkel kapcsolatos trágyatárolók ellenőrzése fontos szempont
a környezet megóvása érdekében. Ilyen jellegű ellenőrzésekben a megyei
igazgatóság vízügyi hatósági szakterületével közösen veszünk részt.
7. Védelmi igazgatási feladatok, veszély-elhárítási tervezés

Közbiztonsági referensek:
Jogszabály alapján a referenst kötelező jelleggel a polgármester jelöli ki a
katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, amelynek
során fontos szempont a helyismeret és a személyes kompetenciák közül a
szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
Kazincbarcika, Edelény, Putnok járásaink illetékességi területén a vonatkozó
szabályzókon felül a III. kategóriás teleüléseken is kijelölésre kerültek közbiztonsági
referensek.
Tanfolyamszerű felkészítésük és vizsgáztatásuk megtörtént, így kiképzett, vizsgát tett
közbiztonsági referensek látják el a katasztrófavédelmi feladatokat.
A közbiztonsági referensek aktív bevonásával a települések veszély-elhárítási
terveinek pontosítása, aktualizálása minden településünkön megtörtént.
A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat
aktualizálták, pontosították.
Edelény, Szakácsi, valamint Abod települések közbiztonsági referensével a
kapcsolattartás, együttműködés folyamatos. A kért adatokat határidőre szolgáltatja,
feladatát önállóan végzi, ellenőrzéseink során aktívan közreműködik. Folyamatosan
végzi az adattárak aktualizálását, naprakészen tartását.
A HELIOS rendszerben a korábban meghatározott éves feltöltési ütemtervnek
megfelelően pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek,
klimatizált helyek, élelmezési- háztartási-vegyipari kapacitások, köteles polgári
védelmi szervezetek, lebiztosított technikai eszközök, kitelepítési-befogadási adatok.

8. Veszélyes-áru szállítás
A három fő veszélyes-árú szállítás ellenőrzésére jogosult kollégánk az ADR és a RID
ellenőrzéseket mind közúton, vasúton, mind telephelyen rendszeresen végzett.
Általánosságban elmondható hogy a működési területünkön áthaladó vasútvonalon a
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által veszélyes-árú kontroll
folyamatos.
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A telephelyekről történő közúti veszélyes anyag szállítmányok ellenőrzését a
katasztrófavédelem minden szállítási útvonalon rendszeresen ellenőrzi, kisebb
szabálytalanságok előfordulnak, de a folyamatos kontrollnak köszönhetően a
szállítmányozó vállalkozások odafigyelnek az előírások pontos betartására.

9. Gyakorlatok, képzések
Katasztrófavédelmi megbízottjaink havi rendszerességgel vettek részt a megyei
igazgatóság szervezésében megtartásra kerülő hatósági képzéseken. A helyi, megyei
és országos törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon, minden esetben részt
vettünk.
10. Műszaki tevékenység
A műszaki mentéshez és a tűzoltáshoz szükséges tűzoltó technikai eszközeink
mennyiségében az előző évhez képest változás történt. Beszerzésre került egy új
gépjárműfecskendő, egy R-16 Heros Aquadux-x tűzoltó technikai eszközökkel
felszerelve, valamint 2 db Dräger SPC-7900 „A” típusú gázvédő ruha.
A jogszabálynak megfelelően két gépjárműfecskendő, valamint további egy az
Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrsön és a három különleges szer (vízszállító, műszaki
mentő, magasból mentő) működtetése folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi
mind a technikai oldalról.
A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik
korszerű egyéni és csapatvédő felszerelésekkel.
A nem közvetlenül tűzoltásban és kárelhárításban részt vevő egyenruhás állomány új
12 M mintájú egyen ruházattal történő ellátása megtörtént. Előírás szerinti
használatát 2016. szeptember 1-ével a hivatali munkarendben foglalkoztatott
állomány megkezdte.
Megfelelő mennyiségű és minőségű bevetési védőruhával rendelkezünk. Minden
készenléti szolgálatot ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő minőségű tűzoltó
védősisakkal, mászó övvel, bontó baltával, baltatokkal, tömlőtartó kötéllel, valamint
légző álarccal.
11. Értékelés
A munkatervben meghatározott, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb
tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel, az
önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel
törekedtünk a jó együttműködésre.
A működési területünkön található létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó
egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni
fogunk.
Kazincbarcika, 2017. november 30.
Begov Zoltán
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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4./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás működéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy jogszabály szerint a társulási tanácsnak be
kell számolnia a működésről, ezért került a testület elé, és hogy képet kapjanak a
társulás működéséről.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési
Önkormányzati
Társulás
működéséről
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Sajó-Bódva
Völgye
és
Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről szóló
tájékoztatót, és azt a határozat mellékleteként tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, osztályok
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Melléklet az 52/2017.(XII.12.) önkormányzati határozathoz
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5./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Képviselő-testülete

2018.

évi

munkatervének

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: A munkatervben hét rendes ülést terveztek, de ennél
sokkal többet fognak ülésezni, mert ahol beruházás van, ott gond, feladat is van,
amit meg kell oldani.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. évi munkatervének jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Abod Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. évi munkatervét a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági
tagok,

35

Melléklet az 53 /2017.(XII.12.) határozathoz

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. ÉVI
MUNKATERVE

Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi „Munkaterv”-ét az
53/2017.(XII.12.) határozatával j ó v á h a g y t a.

Dr. Vártás József
jegyző
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

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

I.

•
•
•
•
•
•
•

2018. február 13. (kedd)
2018. március 27. (kedd)
2018. április 17. (kedd)
2018. június 19. (kedd)
2018. szeptember 18. (kedd)
2018. november 20. (kedd) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL
2018. december 11. (kedd)

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

és

időpontját

A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne:

II.

Abod Község Önkormányzata
(3753 Abod, Magyar út 42.)

III.

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

IV.

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

Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
évente egy alkalommal kerül előterjesztésre.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. február 13. (kedd)
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Abod Község
elfogadásáról

Önkormányzat

polgármester
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

2018.

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
6./

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

évi

közbeszerzési

tervének

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi polgármesteri
döntésekről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
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polgármester
Ügyrendi bizottság
osztályvezetők, jegyző

7./

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

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző
2018. február 5.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. március 27. (kedd)
NAPIREND
1./

Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

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

3./

jegyző
Ügyrendi bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi
munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

jegyző
Ügyrendi bizottság
jegyző

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

Rendőrkapitányság vezetője
Ügyrendi bizottság
Rendőrkapitányság vezetője

intézményvezető
jegyző, intézményvezető

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

6./

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

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző
2018. március 19.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. április 17. (kedd)
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

2./

A 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
Ügyrendi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője

3./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
Ügyrendi bizottság
jegyző

Előterjesztések leadásának határideje:

2018. április 9.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. június 19. (kedd)
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
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polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

szóló

2./

Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi
beszámoló elfogadásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

polgármester
Ügyrendi bizottság
jegyző

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó:
ÉRV Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző

Előterjesztés leadásának határideje:

2018. június 11.

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 18. (kedd)
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője
2018. szeptember 10.
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szóló

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 20. (kedd)
NAPIREND
1./

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén)
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

szóló

polgármester
Ügyrendi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi bizottság
jegyző
2018. november 12.

2018. november 20. (kedd)

KÖZMEGHALLGATÁS
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. december 11. (kedd)
NAPIREND
1./

Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Abod
Község
Önkormányzat
munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
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bizottság elnöke
Ügyrendi bizottság
bizottság elnöke
Képviselő-testülete
polgármester
Ügyrendi bizottság
jegyző

2019.

évi

3./

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

4./

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

5./

polgármester
Ügyrendi bizottság
jegyző
kapcsolatos

közszolgáltató ügyvezetője
Ügyrendi bizottság
közszolgáltató ügyvezető igazgatója

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

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Ügyrendi Bizottság
jegyző
2018. december 3.

6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021.
Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

évekre

vonatkozó

Belső

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Kötelező napirend, háromévente kell stratégiai tervet
alkotni, Abod esetében minden évben volt belső ellenőrzés, főleg a gazdálkodási és
szabályozottsági rendben kell, hogy legyen.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021.
évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének
jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre
vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó
belső ellenőrzési stratégiai tervét a határozat mellékleteként
j ó v á h a g y j a.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: belső ellenőr, osztályok
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M elléklet az 54/ 2017.(XI I .12.) határozathoz
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7./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul annyit kíván elmondani, hogy a
közmeghallgatáson megtörtént a lakosság tájékoztatása arról, hogy elkészült egy
településképi arculati kézikönyv, mely tömören meghatározza azt, hogy mit
szeretnének a település képében visszalátni, megőrizni az utókornak, milyen építési
módokat, homlokzatokat szeretnének megőrizni. Az arculati kézikönyv alapján el
fogják készíteni a településkép védelmi rendeletet, ebben fogják meghatározni a
védett épületeteket, valamint a védett utcaképeket is.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az
elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abod
Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Településképi Arculati Kézikönyvét a határozat mellékleteként
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Értesül: 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/B §. (1)
bekezdésében nevesített szervezetek, Tétényi Éva
főépítész, honlap, osztályok
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Melléklet a 55/2017.(XII.12.) határozathoz
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8./ Napirendi pont tárgya:
II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a
helyettesítés megszüntetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy Dr.Kiss Judit visszatér szülésiről, ezért a
feladat-ellátási szerződést ismét módosítani szükséges, amit valamennyi érintett
települési önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés
módosításáról
és
a
helyettesítés
megszüntetéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Képviselő-testülete és a TiKart Kft. (személyes
ellátásra kötelezett orvos: Dr. Kiss Judit) között 2014. április
30. napján megkötött, Abod Község Önkormányzat Képviselőtestülete által a 4/2016.(II.16.) határozattal módosított
feladat-ellátási szerződést 2018. március 1. napjától az
alábbiak szerint módosítja:
a) Feladat-ellátási szerződés 14. pontjában lévő táblázat
helyébe a következő táblázat lép:
nap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

idő
7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00
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az ellátás megnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

b) Feladat-ellátási szerződés 20. pontjában lévő táblázat
helyébe a következő táblázat lép:
nap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

idő
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-14.00

az ellátás megnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

c) Feladat-ellátási szerződés 2. pontjában „Edelény város

területén m űködő egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok
körzethatárairól
szóló
13/ 2002.(VI .24.)” szöveg helyébe „az egészségügyi
alapellátások körzeteinek m egállapításáról szóló
27/ 2016.(XI I .15.)” szöveg lép.

2. Edelény Város Önkormányzata és TiKart Kft. (személyes
ellátásra kötelezett orvos: Dr. Kiss Judit) között 2014. április
30. napján megkötött, Abod Község Önkormányzatának
Képviselő-testület által a 32/2014. (V.05.) határozattal
jóváhagyott, majd 4/2016.(II.16.) határozattal módosított
feladat-ellátási szerződést egységes szerkezetben a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
3. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a módosított feladat-ellátási
szerződés aláírására.
4. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II.
számú fogorvosi körzetben Dr. Májai Erzsébet Emőke
személyes közreműködésével történő tartós helyettesítésének
2018.02.28. napi hatállyal történő megszüntetését tudomásul
veszi.
Határidő: 1-2. és 4. azonnal, 3. 2018.01.19.
Felelős: polgármester
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok
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Melléklet az 56/2017.(XII.12.) határozathoz

amely létrejött

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(fogorvosi tevékenységre)
módosításokkal egységes szerkezetben

egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár
polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05,
továbbiakban Megbízó,
másrészről TiKart Kft. (székhely: 3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma:
24316275-2-05), a továbbiakban Megbízott
között a mai napon az alábbi
feltételekkel:
1.

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

2.

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

3.

A személyes ellátására kötelezett orvos:
Dr. Kiss Judit születési hely, idő: Miskolc, 1983.01.28. anyja neve: Szikszai
Margit, 3700 Kazincbarcika, Csákány utca 26. szám alatti lakos.

4.

A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak
módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg.
A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal.
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi.

5.

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

6.

Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi
feltételeit is.
A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az
ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Városi Önkormányzat
Jegyzőjét.
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Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve
a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
7.

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

8.

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

9.

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

10.

Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10.
pontban megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát.

11.

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

12.

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

13.

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

86

14.

Rendelési idő:

nap

idő

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00

az ellátás
m egnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek
megállapodása alapján módosítható.”
15.

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

16.

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

17.

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

18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a
körzetmódosítással
érintett
települési
önkormányzat
kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A
kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből
kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására
vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig.
19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt.
20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési
időn túl az Edelény István király útja 65. szám alatt működtetett rendelőben
magánrendelést folytasson.
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Magánrendelés ideje:

nap

idő

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-14.00

az ellátás
m egnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges
működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási
szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb 2014. év június hó 01.
napján lép hatályba.
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag tíz eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (IV.23.), 9/2016.(I.21.) és
…../2017.(XII…..) határozattal a feladat-ellátási szerződést jóváhagyta.
E d e l é n y, ……………………..

……………………………………….

…………………………………

M egbízó

Ellenjegyezte:

M egbízott

………………………………………
Dr. Vártás József
jegyző
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………………………………………
Száz Attiláné
Pénzügyi Osztály vezetője

Hitelesítés:
A feladat-ellátási szerződést
Abod Község Önkormányzata
30/2014. (V.5.), 4/2016. (II.16.) és
…./……(…..) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Balajt Község Önkormányzata
33/2014. (IV.30.), 12/2016. (II.10.) és
…./……(…..) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Borsodszirák Község Önkormányzata
36/2014. (V.6.), 15/2016. (II.12.) és
…./……(…..) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Ládbesenyő Község Önkormányzata
25/2014. (IV.24.), 10/2016. (II.11.) és
…./……(…..) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Szendrőlád Község Önkormányzata
47/2014. (IV.28.), 15/2016.(II.9.) és
…./……(…..) határozatával jóváhagyta.

P.H.

………………………………
polgármester
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9./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Közbeszerzési szabályzatot ezt megelőzően 2014-ben
hagyott jóvá a testület, azóta nem is volt szükséges, hogy felülvizsgálják, viszont
most elég komoly beruházások előtt állnak, így a közbeszerzési szabályzatot felülvizsgálták, a szükséges módosításokat elvégezték, és teljesen új szabályzatként
hagynák jóvá.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Abod
Község
Önkormányzat
„Közbeszerzési
Szabályzat”- át – a határozat mellékleteként –
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: osztályok
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Melléklet az 57/2017.(XII.12.) határozathoz
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
Abod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közpénzek hatékony
felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása,
továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek, továbbá a
közbeszerzési eljárásban résztvevők esélyegyenlőségének megteremtése és az
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési
Szabályzatot alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A szabályzat célja
A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásának célja, hogy az meghatározza az
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, és ennek
keretében meghatározza különösen az eljárásai során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket.
2. A szabályzat hatálya
2.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed
az eljárás során döntést hozó személyre;
a Kbt. 27.§ (3) és (4) bekezdése szerinti bíráló bizottságra, valamint a
bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal résztvevő személyre;
a Kbt. 27.§ (3) bekezdése szerinti felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóra;
valamennyi, az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásába bevont személyre,
különösen
a
közbeszerzés
előkészítésében,
lebonyolításában,
a
döntéshozatalban, valamint a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos járulékos
teendőkben részt vevő személyre, az Ajánlatkérőhöz kötődő jogviszonyától
függetlenül.
2.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt
elérő vagy meghaladó visszterhes
- árubeszerzésre;
- szolgáltatás megrendelésre;
- építési beruházásra;
- építési- vagy szolgáltatási koncesszióra, valamint
- koncessziós beszerzési eljárásokra.
2.3. Az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett Kbt. 5.§ (3)
bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.

91

2.4. A Kbt. kivételek körében szabályozott eseteiben (különösen a Kbt. 9.§, 11.§,
12.§, 13.§, 14.§, 111.§) közbeszerzési eljárást nem köteles az Ajánlatkérő
lefolytatni, és ezekben az esetekben jelen szabályzatot sem köteles alkalmazni.
3. A közbeszerzés értékének meghatározása
3.1. A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatárát uniós
értékhatár esetében az Európai Bizottság Hivatalos Lapjában, míg nemzeti
értékhatár esetén a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak
szerint illetőleg a Közbeszerzési Hatóság ezirányú – adott évre vonatkozó –
tájékoztatója alapján kell figyelembe venni.
3.2. A közbeszerzés értékét a Kbt. 16-20.§-a alapján kell meghatározni. A Kbt.
megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani. Az irányadó
értékhatár és a beszerzés becsült értéke alapján köteles az Ajánlatkérő az
irányadó eljárásrendet és azon belül a lehetséges eljárástípusok közül az adott
beszerzés szempontjából legmegfelelőbbet alkalmazni.
4. A központosított közbeszerzés
4.1. Az Ajánlatkérő nem tartozik a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint
a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdésének hatálya
alá. Az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 4-6.§-a alapján önként csatlakozhat a
központi beszerző szervezet által kezelt központosított közbeszerzési
rendszerbe. Az önként csatlakozásról a jelen szabályzat alapján az eljárásrend
szerinti döntéshozó dönt.
4.2. Központosított közbeszerzés esetében a jelen szabályzat előírásait megfelelően
alkalmazni kellaz esetleges jogszabályi és az adott központosított közbeszerzést
érintő keretmegállapodás szerinti - esetlegesen eltérő - feltételekkel és
előírásokkal.
II. fejezet
Az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek,
valamint szervezetek felelősségi köre, továbbá az eljárásai során hozott
döntésekért felelős személy, személyek, vagy testületek
1. A Képviselő-testület feladatai
1.1.

A Képviselő-testület (döntéshozó) feladatai:
a) az általános jellegű, Kbt. 27.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési szabályzat
és a módosításának elfogadása;
b) éves közbeszerzési terv és módosításának elfogadása.
c) a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása;
d) az uniós értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások
során az döntés(ek) meghozatala;
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e) a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások
során a döntés(ek) meghozatala;
f) adott esetben
meghatározása

az

ajánlattételre

felkérni

kívánt

gazdasági

szereplők

g) a Kbt. 30.§-a szerinti megállapodás megkötése, illetőleg erre vonatkozó döntés
meghozatala,
h) adott esetben a Kbt. 29.§-a alapján más ajánlatkérő meghatalmazása;
i) szükség esetén, kivételesen az általános szabályoktól való eltérés;
j) szükség esetén, kivételesen egyedi eljárási rend megalkotása;
2. A polgármester feladatai
2.1.

A polgármester feladatai:
a) képviseli az ajánlatkérőt az eljárás során
b) az eljárást megindító felhívás/hirdetmény elfogadását követően gondoskodik
az eljárás megindításáról
c) a bírálóbizottság tagjainak, és az eljárásban részvevő más személyeknek,
szervezeteknek a kijelölése, szükség esetén visszahívása és új tag kijelölése;
d) hirdetménnyel induló eljárás esetén a korábban jóváhagyott hirdetmény
tartalmának a hirdetményellenőrzés során tett hiánypótlás miatti módosítása,
illetőleg a módosítás jóváhagyása;
e) közbeszerzési témafelelős kijelölése és/vagy külső szakértő jóváhagyása;
f) a közbeszerzési szerződés megkötése;
g) jogorvoslati eljárás esetén az Ajánlatkérő képviseletét ellátó meghatalmazása;
h) éves statisztikai összegezés jóváhagyása.

2.2.

A Képviselő-testület tagjainak, a polgármesternek a Kbt. 25.§ szerinti
összeférhetetlenségi előírásoknak meg kell felelnie, és erről nyilatkozatot kell
tennie.
3. A bírálóbizottság feladatai

3.1.

A bírálóbizottság feladata
a) a beérkezett ajánlatok megvizsgálása, formai és tartalmi érvényességének
megállapítása;
b) kizáró okok vizsgálata az eljárás során;
c) adott esetben az alkalmassági feltételeknek való megfelelés vizsgálata;
d) esetlegesen hiánypótlás elrendelése;
e) értékelési, bírálati szempont szerinti értékelés lefolytatása;
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f) írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntéshozó részére;
g) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok)on való részvétel;
3.2.

A döntéshozó legalább három tagú bírálóbizottságot jelöl ki a megfelelő
szakértelem, illetőleg a Kbt. 27.§ (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés
érdekében.

3.3.

A bírálóbizottsági tagoknak a Kbt. 25.§ szerinti összeférhetetlenségi előírásoknak
meg kell felelniük, és erről nyilatkozatot kell tenniük.

3.4.

A bírálóbizottság testületként működik, döntését, javaslatait, szakvéleményét az
ülésén hozza meg, melyről jegyzőkönyv készül. A tagok nem kötelesek bírálati
lapot kitölteni, de amennyiben a tagok többsége úgy határoz, minden tag
köteles egyenként bírálati lap kitöltésére.
4. Közbeszerzési témafelelős feladatai

4.1.

A közbeszerzési témafelelős feladata
a) adott esetben a közbeszerzési terv, illetőleg a módosításának előkészítése;
b) az eljárás lefolytatásához szükséges speciális szakértelem szükségessége
esetén szakértő bevonásának kezdeményezése;
c) az eljárásban résztvevők munkájának koordinálása és segítése;
d) az eljárás előkészítése, a közbeszerzés megindítása feltételeinek vizsgálata,
becsült érték, javasolt eljárásrend és eljárástípus meghatározása;
e) az eljárást megindító felhívás/hirdetmény és a hozzá tartozó dokumentáció,
műszaki leírás és egyéb ismertető előkészítése,
f) az eljárást megindító felhívás/hirdetmény megküldése/közzététele, adott
esetben ezt megelőzően az összefoglaló tájékoztatás közzététele;
g) a dokumentáció megküldése/rendelkezésre bocsátásának megszervezése;
h) kiegészítő tájékoztatás kérése esetén a válasz megszerkesztése
megküldése, konzultáció esetén a konzultáció megszervezése;
i) az adminisztrációs feladatok ellátása, így különösen
jegyzőkönyvek, adott esetben bírálati lapok elkészítése;
j) az ajánlatok bontásán való részvétel;
k) összegezés elkészítése és megküldése;
l) a megkötendő szerződés előkészítése;
m) hirdetményminták elkészítése és megküldése;

94

jelenléti

és
ívek,

n) a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó járulékos teendők (így különösen:
hirdetményi díj átutalással kapcsolatos teendők megszervezése, Kbt. 43.§-a
szerinti közzétételi feladatok, KBA rendszerkarbantartás) elvégzése
o) az eljárási határidők figyelemmel kísérése és betartása;
p) az Ajánlatkérő képviselete az eljárás során;
4.2.

A közbeszerzési eljárás szakszerű előkészítése, az eljárás folyamán az
adminisztratív teendők ellátása, és adott esetben a megfelelő szakértelem
biztosítása érdekében a döntéshozó közbeszerzési témafelelőst jelölhet ki. A
közbeszerzési témafelelős egyben bírálóbizottsági tag is lehet. Témafelelős
kijelölése, illetőleg a témafelelős feladatainak külső szakértőre történő
delegálásának hiányában a jegyző köteles gondoskodni a témafelelőst terhelő
kötelezettségek ellátásáról.

4.3.

A kijelölt témafelelősnek a Kbt. 25.§ szerinti összeférhetetlenségi előírásoknak
meg kell felelnie, és erről nyilatkozatot kell tennie.
5. Külső (közbeszerzési) szakértő feladatai

5.1.

Az ajánlatkérő szervezetén kívüli – külső – szakértő feladata
a) külön megbízási szerződés alapján elláthatja a közbeszerzési témafelelős
feladatainál meghatározott teendők egy részét, vagy a teendők egészét;
b) jogorvoslat esetén ellátja a képviseletet jogorvoslati eljárásban;
c) közbeszerzési szakmai kérdésekben ellátja az eljárásban
munkájának segítését, közbeszerzési kérdésekben tanácsadást;

résztvevők

d) javaslatot tesz közbeszerzési szabályozási kérdésekben.
5.2.

A külső közbeszerzési szakértő megbízási szerződés alapján látja el feladatát,
mely szerződésben rögzíthető, hogy mely jelen szabályzat szerinti tevékenység
tartozik a kötelezettségei közé. A külső szakértő egyben bírálóbizottsági tag is
lehet.

5.3.

A Kbt. 27.§ (3) bekezdése alapján külső közbeszerzési szakértő – felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – bevonása az adott közbeszerzési
eljárásba kötelező.

5.4.

Építési beruházás esetén az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz
kapcsolódó
tervezői
és
mérnöki
szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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4.§-a szerinti szakértő bevonása az eljárásba – amennyiben Ajánlatkérő saját
alkalmazottjai között nem található ilyen személy – kötelező.
5.5.

A külső szakértőnek a Kbt. 25.§ szerinti összeférhetetlenségi előírásoknak meg
kell felelnie, és erről nyilatkozatot kell tennie.
6. Az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek,
valamint szervezetek felelősségi köre

6.1.

Az eljárásban résztvevők kötelesek együttműködni, és tevékenységüket
összehangolni, annak érdekében, hogy az eljárás törvényesen, és a lehető
leggyorsabban és eredményesen lezáruljon.

6.2.

Az eljárásban résztvevők kötelesek a feladataikat jogszerűen, a tőlük elvárható
legmagasabb szakmai színvonalon, a jogszabályi és jelen szabályzat szerinti
előírásoknak megfelelően ellátni, az eljárási cselekményeket határidőben
elvégezni, a döntéseiket határidőben és kellő körültekintéssel meghozni.

6.3.

Az eljárás szabályszerűségéért, jogszerűségéért a jelen szabályzat szerinti
feladatmegosztás alapján az eljárásban résztvevők a felelősek.

6.4.

Az eljárás adminisztrálásáért, dokumentálásáért a témafelelős, illetőleg a
témafelelősi feladatokat ellátó személy vagy szervezet a felelős.

6.5.

Az eljárást megindító és az eljárást lezáró döntésért, illetőleg adott esetben az
eljárás során hozott közbenső döntésekért a döntéshozó a felelős.

6.6.

A külső szakértő, illetőleg közbeszerzési lebonyolító a jogszabályokban
meghatározott felelősséggel tartozik saját tevékenysége, munkatársai, illetőleg
alvállalkozói és más teljesítési segédei által okozott valamennyi kárért.
III. fejezet
A közbeszerzések előkészítése
1. Közbeszerzési Terv

1.1.

Az Ajánlatkérő minden költségvetési évének elején, legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
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1.2.

A közbeszerzési terv tartalmazza legalább: az eljárás megnevezését, CPV
kódot, irányadó eljárásrendet, tervezett eljárástípust, eljárás megindításának
tervezett időpontját (év, hónap), a szerződés teljesítésének várható időpontját
(év, hónap) vagy tervezett időtartamát.

1.3.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési
eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

1.4.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát
is.

1.5.

Az Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az
ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét
megküldeni.

1.6.

A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a
közbeszerzési tervet közzé kell tenni.
2. Az egyes eljárások előkészítése

2.1.

A konkrét közbeszerzési eljárás előkészítése során el kell végezni az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, előzetes piaci
konzultációt, a közbeszerzés becsült értékének felmérését, a közbeszerzési
dokumentumok előkészítését.

2.2.

A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak
tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni A becsült érték
meghatározásánál a Kbt. 16-20.§-a, továbbá 25.§ (7) bekezdése és 28.§-a
szerint előírtakra figyelemmel kell eljárni.

2.3.

A közbeszerzés becsült értékére tekintettel kell kiválasztani az alkalmazandó
eljárásrendet (uniós vagy nemzeti eljárásrend), és az adott eljárásrenden belül
a közbeszerzéshez igazodó, legmegfelelőbb eljárástípust, figyelemmel a Kbt.
21-24.§-ára is.

2.4.

Az alkalmazott eljárásrend és a kiválasztott eljárástípushoz, valamint a
beszerzés becsült értékéhez és tárgyához igazodóan kell, illetőleg lehet az
adott közbeszerzéshez tartozó kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket
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meghatározni, figyelemmel a Kbt. 62-63.§-ában, valamint a Kbt. 65.§-ában,
továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra.
2.5.

Az eljárás előkészítése keretében el kell készíteni az eljárást megindító
felhívást/hirdetményt.

2.6.

Az eljárás előkészítése keretében el kell készíteni az eljárást megindító
felhívással/hirdetménnyel összhangban álló közbeszerzési dokumentumokat,
illetőleg a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti valamennyi közbeszerzési
dokumentumot, így különösen a közbeszerzés tárgyához tartozó műszaki
leírást, ismertetőt, az adott közbeszerzéstől függően részletes ártáblázatot
vagy árazatlan költségvetést, illetőleg a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintáit.

2.7.

Az előkészítés során a döntéshozónak írásban döntést kell hoznia a
közbeszerzési eljárás megindításáról.

2.8.

A Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti eljárástípus esetén az eljárás megindítása
előtt – az ott meghatározott határidőre figyelemmel – a Közbeszerzési
Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó
eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást kell küldeni a Közbeszerzési
Hatóságnak közzététel végett.
IV. fejezet
A közbeszerzések lefolytatása
1. Az eljárás megindítása, ajánlattételi/részvételi szakasz

1.1.

A közbeszerzési eljárás az előkészített és a döntéshozó által jóváhagyott
felhívás/hirdetmény gazdasági szereplők részére történő megküldésével,
illetőleg a hirdetmény közzétételével indul meg.

1.2.

Az ajánlattételi/részvételi szakaszban a kiegészítő tájékoztatás kérésekre a
válasz megadása, továbbá a helyszíni bejárásra a Kbt. 56.§-a, illetőleg 114.§
(6) bekezdése alapján kerülhet sor.

1.3.

Az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig a felhívás/hirdetmény tartalma
szükség esetén módosítható, mely esetben eljárástípustól függően a Kbt. 55.§,
illetőleg a Kbt. 113.§ (4) bekezdése, vagy a Kbt. 115.§ (3) bekezdése
alkalmazandó.
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1.4.

Az
eljáráshoz
tartozó
közbeszerzési
dokumentumokat
a
felhívásban/hirdetményben megjelölt időtartamban és módon valamennyi
érdekelt gazdasági szereplőnek rendelkezésre kell bocsátani, illetőleg
amennyiben a Kbt. 39.§-a szerinti előírás alapján a feltételek fennállnak,
korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
elérhetővé kell tenni.
2. Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása

2.1.

A felhívás/hirdetmény szerinti határidő lejártának időpontjában (bontás
időpontja) valamennyi beérkezett ajánlat bontását meg kell kezdeni, és addig
kell folytatni, amíg valamennyi ajánlat bontására sor nem került. A bontásról
jegyzőkönyvet kell felvenni, és szükség szerint (nagy számú jelenlévő esetén)
jelenléti ívet kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni – és a
jegyzőkönyvben is rögzíteni – kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. A
részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). A bontási jegyzőkönyvet a bontástól
számított öt napon belül kell megküldeni az összes ajánlattevőnek (részvételre
jelentkezőnek).

2.2.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezés felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és
személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba
betekinthetnek.

2.3.

A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról
szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni.
3. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelése, az értékelési
szakasz

3.1.

A bontási jegyzőkönyv alapján határidőben beérkezett ajánlatok/részvételi
jelentkezések figyelembe vételével a bírálóbizottságnak meg kell vizsgálnia,
hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. A bírálóbizottság megvizsgálja, hogy mely ajánlat vagy részvételi
jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az
eljárásból ki kell zárni.
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3.2.

Hiánypótlás, illetőleg tisztázandó kérdés esetén a bírálóbizottság dönt a
hiánypótlás, illetőleg felvilágosítás kérés elrendeléséről, és a felmerült hiány,
illetőleg tisztázandó kérdésre tekintettel meghatározza az erre nyitva álló
határidőt.

3.3.

Tárgyalásos eljárás, illetőleg tárgyalás esetén a bírálóbizottság a
felhívásban/hirdetményben, illetőleg az erre vonatkozó közbeszerzési
dokumentumban megjelölt időpontban, feltételekkel és keretek között
tárgyalást tart.

3.4.

Az érvényesnek talált ajánlatokat a bírálóbizottság az értékelési szempont(ok)
alapján értékeli, és javaslatot tesz a nyertes gazdasági szereplőre, továbbá a
bírálóbizottság döntésétől függően a második helyezettre.

3.5.

A bírálóbizottság a munkájáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyhez egyenkénti
bírálati lapot is csatolhatnak a tagok. A bírálóbizottság akkor láthatja el az
értékelési feladatait, ha az ülésén legalább a kijelölt/felkért tagok fele, de
legalább a Kbt. 27.§ (3)-(4) bekezdése szerinti létszám és szakértelem
biztosított. Amennyiben a bírálat során a jelen lévő tagok eltérő véleményen
vannak, úgy a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az eltérő véleményt, és erről a
tagok között szavazást kell tartani. A legtöbb szavazatot kapott álláspontot kell
a döntéshozó elé terjeszteni. Véleményeltérés hiányában nem szükséges külön
szavazást tartani.

3.6.

Az értékelési/bírálati jegyzőkönyv alapján írásbeli szakvéleményt és döntési
javaslatot kell a bírálóbizottságnak a döntéshozó elé terjeszteni, melyet
valamennyi, értékelésben részt vevő bíráló tag aláír. Az írásbeli szakvélemény
és döntési javaslat tartalmazza legalább:
a) az eljárás megnevezését
b) javaslatot az érvényes ajánlattevő(k)re, javaslatot az érvénytelen
ajánlattevő(k)re és az érvénytelenség indokaira
c) javaslatot az eljárás eredményére, illetőleg eredménytelenségére és
annak indokára
d) eredményes eljárás esetén javaslatot a nyertes gazdasági szereplőre, a
nyertes ajánlat szerinti értékelési szempontok ismertetésével
e) adott esetben javaslatot a második helyezett nyertes gazdasági
szereplőre, az ajánlata szerinti értékelési szempontok ismertetésével

3.7.

Részvételi jelentkezés esetén a 3.5. pont szerintieket megfelelően alkalmazni
kell, arra tekintettel, hogy részvételi szakaszban ajánlat nem tehető.

3.8.

Közbenső döntés meghozatalának felmerülése esetén a bírálóbizottság
javaslatot tesz a döntéshozó részére, és a döntéshozó a javaslat szerinti
tartalom figyelembe vételével hozza meg döntését.
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4. Döntés az eljárás eredményéről, szerződéskötés, az eljárás lezárása
4.1. A bírálóbizottság döntési javaslata és írásbeli szakvéleménye alapján a
döntéshozó meghozza az eljárást lezáró döntését, mely tartalmazza legalább:
a) az eljárás megnevezését
b) döntést az érvényes ajánlattevő(k)re, az érvénytelen ajánlattevő(k)re és
az érvénytelenség indokaira vonatkozóan
c) döntést az eljárás eredményére, illetőleg eredménytelenségére és
annak indokára vonatkozóan
d) eredményes eljárás esetén döntést a nyertes gazdasági szereplőre, a
nyertes ajánlat szerinti értékelési szempontok ismertetésével
e) adott esetben döntést a második helyezett nyertes gazdasági
szereplőre, az ajánlata szerinti értékelési szempontok ismertetésével
4.2. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően annak tartalmáról tájékoztatni
kell az eljárásban részt vevő gazdasági szereplőket három munkanapon belül,
külön jogszabály szerinti összegezés minta kitöltésével és gazdasági szereplők
részére történő megküldésével.
4.3. Eredménytelen eljárás esetén is a döntés szerinti tartalommal kell az
összegezést elkészíteni.
4.4. Az összegezést a megküldése, illetőleg elkészítése napján fel kell tölteni a
Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett közbeszerzési adatbázisba (KBA).
4.5. Az összegezésben szereplő szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napját követő
napon lehet a nyertessel a szerződést megkötni. A megkötött szerződést
haladéktalanul fel kell tölteni a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett
közbeszerzési adatbázisba (KBA).
4.6. Az eljárás eredményéről tájékoztató hirdetményt kell közzétenni a közbeszerzési
értesítőben a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné
nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló
ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül.
4.7. A megkötött közbeszerzési szerződés teljesítését követő 30 napon belül fel kell
tölteni a teljesítésre vonatkozó, Kbt. által előírt adatokat a Közbeszerzési
Hatóság által üzemeltetett közbeszerzési adatbázisba (KBA).
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V. fejezet
A közbeszerzések dokumentálása
1. Az eljárásban résztvevők dokumentálási kötelezettsége
1.1. Az Ajánlatkérő, illetőleg a nevében eljáró szervezetek és személyek a
közbeszerzési eljárást annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés
teljesítéséig terjedően írásban kötelesek dokumentálni. Az írásban történő
dokumentálást a II. fejezet szerinti személyek, szervezetek kötelesek ellátni a
saját felelősségi körükbe eső feladatokra vonatkozóan.
2. A közbeszerzési iratok megőrzése
2.1 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak
jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.
2.2. Az Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző, vagy
más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat
megküldeni, illetőleg részükre hozzáférést biztosítani.
2.3. A közbeszerzési eljárás folyamán az eljárási iratok eredeti példánya a
témafelelősnél állnak rendelkezésre, illetőleg az eljárás lezárultáig a témafelelős
őrzi meg, majd azt követően az irattározási rend szerint az 1.2. pontra
figyelemmel irattárba helyezi. Külső szakértő, a közbeszerzési eljárás teljeskörű
lefolytatására igénybe vett lebonyolító közreműködése esetén az eljárási iratok
eredeti példánya a külső szakértőnél, lebonyolítónál állnak rendelkezésre,
illetőleg az eljárás lezárultáig a lebonyolító őrzi meg azokat. A szerződés(ek)
megkötését követően, illetőleg ajánlatkérői igény esetén adott esetben a
közbeszerzési eljárás ellenőrzését, utóellenőrzését követően a lebonyolító
iratjegyzékkel együtt a nála lévő iratokat az Ajánlatkérő, illetőleg kijelölt
képviselője részére átadja. Az iratmegőrzési kötelezettség ezt követően az
Ajánlatkérőt terheli a saját irattározási rendje szerint.
2.1.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait adott esetben – a
támogatás elszámolása érdekében, és az elszámoláshoz szükséges
formában – a támogatást nyújtó, illetőleg jogszabály szerint más
ellenőrzésre feljogosított szervezet/személy rendelkezésére bocsátja. Az
eredeti iratok rendelkezésre bocsátása esetén gondoskodni kell az eredeti
iratok nyomtatott, vagy elektronikus másolatának elkészítéséről, és
egyidejűleg meg kell jelölni a másolt iratok között az eredeti iratok
fellelhetőségének helyét.
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VI. fejezet
A közbeszerzések belső ellenőrzése
A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését a rá vonatkozó munkatervben
foglaltak szerint az Ajánlatkérő munkaszervének belső ellenőrzést végző
szervezeti egysége látja el. A belső ellenőrzés magában foglalja a közbeszerzési
eljárások törvényességének és szakszerűségének vizsgálatát, mely kiterjed
különösen az elbírálás szempontjainak megfelelő alkalmazására, azok
érvényesülésére, a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.
VII. fejezet
Záró rendelkezések
Jelen szabályzat 2017. december 13-án lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt
követően indított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. Hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 26/2014.(V.05.) határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat.
Abod, 2017. december 12.

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

10./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat
elfogadásáról
Előadó: polgármester

2017.

évi

összesített

közbeszerzési

tervének

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Nem tartja biztosnak, hogy ebben az évben megindulnak
közbeszerzések, de ha eljutnak odáig, meg kell lenni a közbeszerzési tervnek, ha
véletlenül átcsúsznak januárra, akkor a testület jóvá fogja hagyni 2018-as tervként is
ezt a közbeszerzési tervet, mely kötelező, jogszabály írja elő. A döntéshozói hatáskör
továbbra is a képviselő-testületé, a testület fogja jóváhagyni az ajánlattételi felhívást,
illetve lezárni a közbeszerzési eljárást és kihirdetni a nyertest. A közbenső döntések a
polgármesterhez kerültek, úgy mint a bíráló bizottság tagjának kijelölése,
hiánypótlások lebonyolítása, és azok a döntések, amelyek szükségesek, hogy
eljussanak a döntést hozói hatáskörbe.

103

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod
Község
Önkormányzatának
2017.
összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

évi

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Abod Község Önkormányzata 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
Abod
Község
Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervét –
a határozat mellékleteként - elfogadja.
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az
elfogadott Abod Község Önkormányzata 2017. évi
összesített közbeszerzési tervének Abod község honlapján
történő közzétételét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő

104

Melléklet az 58/2017.(XII.12.) határozathoz

Abod Község Önkormányzatának

2017. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus

Közbeszerzés
előzetesen
becsült értéke
(nettó) Ft-ban

Nemzeti
eljárásrend

102 millió Ft

Időbeli ütemezés
Az eljárás
Szerződés
megindításának teljesítésének várható
tervezett
időpontja vagy a
időpontja
szerződés időtartama

A
közbeszerzés
forrása

I. Építési beruházás
Településkép,
közösségi
tér
fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) 45210000-2
"Abod
településképének
fejlesztése"

2017.IV.félév

2018.06.30.

Abod, 2017. december 12.
Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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Európai Uniós
forrás

11./ Napirendi pont tárgya:
Termőföld haszonbérleti díjak módosításának kezdeményezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Az előző ülésen egy bérleti szerződés kapcsán beszéltek a
bérleti díj emeléséről, és azért készült előterjesztés, hogy kezdeményezik a jelenlegi
bérlőkénél a még fennálló szerződésekre vonatkozóan is a bérleti díj emelését, ami
közös megegyezéssel lehetséges, de reméli, hogy a bérlők együttműködőek lesznek.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Termőföld haszonbérleti díjak módosításának
kezdeményezéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
termőföld
haszonbérleti
díjak
módosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
jelenleg
hatályban
lévő
termőföld
haszonbérleti
szerződésekre
vonatkozóan
kezdeményezi
a
bérlőknél, hogy a bérleti díj mértékét közös
megegyezéssel 2018. január 1-jével módosítsák
1250 ft/Ak-ról 2000 ft/Ak-ra.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítások előkészítésére, és a
módosított szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, kérelmező
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12./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistréség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésből látható, hogy a társulás továbbra is
küzd az orvosi ügyeleti feladat ellátásával. Nagyon komoly problémát okozott a
szendrői körzetben felhalmozott díjhátralék, amely úgy éri el a közel 15 millió
forintot, hogy ebből van egy jelentős rész, ami Szendrőnek a saját sara, 5 millió 200
ezer forint, de a többi, közel 10 millió forint ez a társult egyéb települések körzetéhez
tartoznak. Már korábban közbeszerzést akartak indítani, viszont nem tudták
megtenni, mert a települések közül 13 azt a 20 forint/főt sem fizette be, amely a
közbeszerzés elindításához szükséges lett volna. Az edelényi körzet polgármesterei
részére összehívtak egy egyeztetést, és odáig jutottak, hogy nem mehetnek neki úgy
egy közbeszerzésnek, hogy tudják azt, hogy az első hónap után nem fogják tudni
kifizetni a vállalkozói díjat. Jelenleg az edelényi körzet rendben van, ahol Abod van,
Szendrőlád kivételével mindenki rendesen fizet. A szendrői körzetben viszont az a
helyzet állt elő, hogy a szendrői orvosi ügyeletnek fizetendő díjhátralékot jelen
pillanatban Szendrő önkormányzata előlegezi meg. Ez több éve felhalmozott nagyon
komoly összeg. Szélsőséges példa, de akár be is következhetne, ha a szendrői
önkormányzat benyújtana egy inkasszót a társulás felé, mert nem fizette ki a társulás
azt a díjat, amit ő sem kapott meg a társult önkormányzatoktól, tehát simán tudna
inkasszálni a társulás számlájáról, ami teljes mértékben lebénítaná és
ellehetetlenítené a társulást. Gyakorlatilag az EU-s pénzekből venné le ezt az
összeget, és attól félnek, hogy ha egy közbeszerzésben úgy kötnek szerződést, hogy
egy vállalkozó elviszi ezt a szolgáltatást, nyilván mivel neki is vannak havi kiadásai,
nem fog ezzel „kecmecelni”, küldi azonnal a felszólítást, majd egy fizetési
meghagyást és onnantól kezdve a társulás pénzügyileg ellehetetlenül. Az edelényi
egyeztetésen odajutott a körzet polgármesteri csapata, hogy a társulásból az
edelényi körzetet szervezzék ki, és Edelény Város Önkormányzata lássa el feladatellátási szerződés alapján. Gyakorlatilag a társult önkormányzatok szempontjából
semmi nem változik, mert kvázi továbbra is kötelezettségük, hogy a hozzájárulást
fizessék. Viszont innentől kezdve nyugodtan tudnak közbeszereztetni, mert tudják azt
a 16 itt maradt településről a 45-ből, hogy rendszeres fizető. Nem utolsó szempont,
hogy Edelény tartja a „hátát”, de csak a 16 településért. Javaslatuk, hogy módosítsák
a társulási megállapodást és úgy indítsanak közbeszerzést az orvosi ügyelet
ellátására.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
megállapodásának módosításáról

társulási

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

melléklet a 60/2017. (XII.12.) határozathoz

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

A Társulási Megállapodás 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés
„2. melléklet
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Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi
területenként
Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Szendrő város k özpontú ügyelet
Település neve
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Galvács
Hidvégardó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló”

Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény, ……………………
Záradék:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos Társulási
Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
minősített többséggel, a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
1.
2.
3.
4.

Abod Község Önkormányzata:
Balajt Község Önkormányzata:
Becskeháza Község Önkormányzata:
Bódvalenke Község Önkormányzata:
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………./2017.
………./2017.
………./2017.
………./2017.

(XII.12.)
(………...)
(………...)
(………...)

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.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Bódvarákó Község Önkormányzata:
Bódvaszilas Község Önkormányzata:
Boldva Község Önkormányzata:
Borsodszirák Község Önkormányzata:
Damak Község Önkormányzata:
Debréte Község Önkormányzata:
Edelény Város Önkormányzata:
Égerszög Község Önkormányzata:
Galvács Község Önkormányzata:
Hangács Község Önkormányzata:
Hegymeg Község Önkormányzata:
Hidvégardó Község Önkormányzata:
Irota Község Önkormányzata:
Komjáti Község Önkormányzata:
Ládbesenyő Község Önkormányzata:
Lak Község Önkormányzata:
Martonyi Község Önkormányzata:
Meszes Község Önkormányzata:
Nyomár Község Önkormányzata:
Perkupa Község Önkormányzata:
Rakaca Község Önkormányzata:
Rakacaszend Község Önkormányzata:
Szakácsi Község Önkormányzata:
Szalonna Község Önkormányzata:
Szendrő Város Önkormányzata:
Szendrőlád Község Önkormányzata:
Szin Község Önkormányzata:
Szinpetri Község Önkormányzata:
Szögliget Község Önkormányzata:
Szőlősardó Község Önkormányzata:
Szuhogy Község Önkormányzata:
Teresztenye Község Önkormányzata:
Tomor Község Önkormányzata:
Tornabarakony Község Önkormányzata:
Tornakápolna Község Önkormányzata:
Tornanádaska Község Önkormányzata:
Tornaszentandrás Község Önkormányzata:
Tornaszentjakab Község Önkormányzata:
Varbóc Község Önkormányzata:
Viszló Község Önkormányzata:
Ziliz Község Önkormányzata:

………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (XI.23.)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)

Abod Község Önkormányzat képviseletében:

Balajt Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Irota Község Önkormányzat képviseletében:

Komjáti Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Lak Község Önkormányzat képviseletében:

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében:

……………………………………….
Garai Bertalan

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

polgármester

Martonyi Község Önkormányzat képviseletében:

Meszes Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében:

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Rakaca Község Önkormányzat képviseletében:

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

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

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

Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szögliget Község Önkormányzat képviseletében:

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében:

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Brogli Attila
polgármester
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Tomor Község Önkormányzat képviseletében:

Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:

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

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

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

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

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

Viszló Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Ziliz Község Önkormányzat képviseletében:
……………………………………….
Verebélyi Norbert
polgármester
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3. melléklet a 60/2017. (XII.12.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetben
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
2004.05.26-tól működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak
szerint fogadják el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §
rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátása érdekében jön létre.
1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Társulás)
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.4. A Társulás telephelyei: 3780 Edelény, Bányász út 2.
3780 Edelény, István király útja 65.
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint.
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre.
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
pénzügyi-, számviteli-, gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás szervezési
feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
1.9. A Társulás azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 585510
Adószám: 15585510-1-05
KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-327-05
1.10. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
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1.11. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése (kormányzati funkció száma / kormányzati funkció
megnevezése):
A Megállapodás 4. melléklete tartalmazza.
2. A TÁRSULÁS CÉLJAI
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítása.
2.2. Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése,
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös,
illetve
térségi
feladatellátás
rendszerének
kialakítása,
szervezése,
összehangolása, működtetése, fejlesztése.
2.3. A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
fejlesztése.
2.4. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a
kistérség területének összehangolt fejlesztése.
3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról,
közös működtetéséről Szendrő város városközponttal a hatályos ágazati
jogszabályok figyelembe vételével, jelen megállapodásban részletezett
szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét a Szendrő
városközpontú ügyelet illetékességi területe szerinti bontásban a megállapodás
2. melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi
szolgáltató közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP
támogatáson felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás
részre. A Társulás a díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen
megállapodásban foglaltak, és a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint
utalja át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az
5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
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3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének
összehangolása.
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait;
3.2.2. kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását;
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében;
3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat,
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek,
3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez.
3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2)
bekezdése b) pontja keretében; ifjúsági feladatok térségi szintű
koordinálása, szervezése, ezen belül különösen:
3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét;
3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és
informális szervezetek koordinációját;
3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és
3.4.4. ifjúsági programokat szervez.
3.5.

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

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

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

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

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

Balajt Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Becskeháza Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvalenke Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Tóth János
polgármester
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Bódvarákó Község Önkormányzat képviseletében:

Bódvaszilas Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Boldva Község Önkormányzat képviseletében:

Borsodszirák Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Damak Község Önkormányzat képviseletében:

Debréte Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Edelény Város Önkormányzat képviseletében:

Égerszög Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Galvács Község Önkormányzat képviseletében:

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Hegymeg Község Önkormányzat képviseletében:

Hidvégardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Irota Község Önkormányzat képviseletében:

Komjáti Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Bárczi László
Polgármester
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Lak Község Önkormányzat képviseletében:

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Martonyi Község Önkormányzat képviseletében:

Meszes Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Nyomár Község Önkormányzat képviseletében:

Perkupa Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Rakaca Község Önkormányzat képviseletében:

Rakacaszend Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szakácsi Község Önkormányzat képviseletében:

Szalonna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szendrő Község Önkormányzat képviseletében:

Szendrőlád Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szin Község Önkormányzat képviseletében:

Szinpetri Község Önkormányzat képviseletében:

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

……………………………………….
Szűcs - Doszpoly Gyula
polgármester
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Szögliget Község Önkormányzat képviseletében:

Szőlősardó Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Szuhogy Község Önkormányzat képviseletében:

Teresztenye Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Tomor Község Önkormányzat képviseletében:

Tornabarakony Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Tornanádaska Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornaszentandrás Község Önkormányzat
képviseletében:

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

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

Tornaszentjakab Község Önkormányzat
képviseletében:

Tornakápolna Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Varbóc Község Önkormányzat képviseletében:

Viszló Község Önkormányzat képviseletében:

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

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

Jóváhagyó határozat száma:

1. Abod Község Önkormányzata:
2. Balajt Község Önkormányzata:
3. Becskeháza Község Önkormányzata:
4. Bódvalenke Község Önkormányzata:
5. Bódvarákó Község Önkormányzata:
6. Bódvaszilas Község Önkormányzata:
7. Boldva Község Önkormányzata:
8. Borsodszirák Község Önkormányzata:
9. Damak Község Önkormányzata:
10. Debréte Község Önkormányzata:
11. Edelény Város Önkormányzata:
12. Égerszög Község Önkormányzata:
13. Galvács Község Önkormányzata:
14. Hangács Község Önkormányzata:
15. Hegymeg Község Önkormányzata:
16. Hidvégardó Község Önkormányzata:
17. Irota Község Önkormányzata:
18. Komjáti Község Önkormányzata:
19. Ládbesenyő Község Önkormányzata:
20. Lak Község Önkormányzata:
21. Martonyi Község Önkormányzata:
22. Meszes Község Önkormányzata:
23. Nyomár Község Önkormányzata:
24. Perkupa Község Önkormányzata:
25. Rakaca Község Önkormányzata:
26. Rakacaszend Község Önkormányzata:
27. Szakácsi Község Önkormányzata:
28. Szalonna Község Önkormányzata:
29. Szendrő Város Önkormányzata:
30. Szendrőlád Község Önkormányzata:
31. Szin Község Önkormányzata:
32. Szinpetri Község Önkormányzata:
33. Szögliget Község Önkormányzata:
34. Szőlősardó Község Önkormányzata:
35. Szuhogy Község Önkormányzata:
36. Teresztenye Község Önkormányzata:
37. Tomor Község Önkormányzata:
38. Tornabarakony Község Önkormányzata:
39. Tornakápolna Község Önkormányzata:
40. Tornanádaska Község Önkormányzata:
41. Tornaszentandrás Község Önkormányzata:
42. Tornaszentjakab Község Önkormányzata:
43. Varbóc Község Önkormányzata:
44. Viszló Község Önkormányzata:
45. Ziliz Község Önkormányzata:
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………./2017. (XII.12.)
………./2017. (………...)
………./2017. (………...)
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1. m elléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről és
lakosságszámáról
SORSZ.

TAG NEVE

SZÉKHELYE

TELEPÜLÉS

LAKOSSÁGSZÁMA

KÉPVISELŐ NEVE

2016.01.01.

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

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

Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Város
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község

3753 Abod,
Magyar u. 42.
3780 Balajt,
Fő út 55.
3768 Becskeháza,
Fő út 52.
3768 Bódvalenke,
Szabadság u. 65.
3764 Bódvarákó,
Szabadság u. 16.
3794 Boldva, Széchenyi
István út 5.
3796 Borsodszirák,
Fő út 35.
3763 Bódvaszilas,
Kossuth Lajos út 21.
3780 Damak, Szabadság
út 35.
3825 Debréte,
Petőfi Sándor u. 3.
3780 Edelény,
István k. u. 52.
3757 Égerszög,
Béke u. 29.
3752 Galvács,
Bereg út. 10.
3795 Hangács,
Szabadság u. 21.
3768 Hidvégardó, Tornai
út 106.
3786 Hegymeg,
Petőfi S. u. 18.
3786 Irota Petőfi S. u.
66.
3765 Komjáti,
Petőfi S. u. 13.
3786 Lak,
Kossuth u. 18.
3780 Ládbesenyő,
Kossuth Lajos u. 64.
3755 Martonyi,
Fő út 54.
3754 Meszes,
Fő u. 39.
3795 Nyomár, Szabadság
u. 45.
3756 Perkupa,
Kossuth L. u. 12.
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Rescsánszki Bertalanné
230
Szabó Árpád Zoltán
502
Székely Jenő
34
Tóth János
256
Farkas Árpád
97
Csabai Gyula
2462
Tóth Attila
1233
Fülöp József
1057
Baranyay Barnabás Sándor
258
Csigó Tibor
22
Molnár Oszkár
9995
Dr. Lénárt Attila
62
Slezsák József
96
Varga István
587
Matusz János Tamás
601
Boschánszky Iván László
130
Bencs Sándor
76
Bárczi László
230
Garai Bertalan
678
Győrfi Gábor
282
Vécsei István
449
Rozgonyi Tibor
182
Bártfai Attila
333
Molnár Zoltán
917

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

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

Község
Község
Község
Község
Város
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község

3825 Rakaca,
Petőfi S. u. 92.
3826 Rakacaszend,
Fő u. 13.
3786 Szakácsi,
Petőfi S. u. 2.
3754 Szalonna,
Fő tér 1.
3752 Szendrő,
Hősök tere 1.
3751 Szendrőlád,
Fő u. 63.
3761 Szin,
Szabadság u. 18.
3761 Szinpetri,
Dózsa Gy. u. 58.
3762 Szögliget, Kossuth
L. út 57.
3757 Szőlősardó,
Széchenyi I. u. 23.
3734 Szuhogy,
József A. u. 52.
3757 Teresztenye,
Rákóczi F. u. 18.
3787 Tomor,
Kossuth u. 75.
3765 Tornabarakony,
Dózsa Gy. u. 34.
3767 Tornanádaska,
Kossuth L. u. 44.
3769 Tornaszentjakab,
Rákóczi F. u. 25.
3765 Tornaszentandrás,
Hunyadi J. u. 4.
3761 Tornakápolna,
Dózsa Gy. u. 31.
3756 Varbóc,
Petőfi S. út 18.
3825 Viszló,
Fő út 70/A.
3794 Ziliz,
Dózsa Gy. u. 1.
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Kiss Béla
912
Lukács Attiláné
390
Oláh Lajos
165
Balogh Zsolt
1 051
Tomorszki István
4 212
Horváth Szilveszter
2 117
Ötvös Bálint
841
Szűcs - Doszpoly Gyula
241
Üveges Attila
649
Holló István
121
Hermánné Dienes Piroska
1 160
Brogli Attila
26
Szilvai Attila
241
Dr. Szilágyi Ferenc
29
Beri Tamás
731
Kondásné Galkó Mónika
219
Krajnyák Dénes
205
Doszpoly Lóránd
20
Ifj. Molnár László
64
Kisfalusi Imre
68
Verebélyi Norbert
376

2. melléklet
Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi
területenként

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

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

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

Közterületi felügyeletben részt vevő települések
1./ Edelény
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5. melléklet

13./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester jutalmazásáról
Előadó: alpolgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes
érintettségét, a szavazásban részt kíván venni.
Zsemkó János alpolgármester: Az előterjesztés a polgármester és két alkalmazott
jutalmazásáról szól. Kérdés, vélemény nem lévén, a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
2 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2017.(XII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester jutalmazásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H.§-a alapján - Rescsánszki Bertalanné polgármestert a
2017-es évben végzett kiemelkedő munkájáért egyhavi
illetményének (bruttó 299.200 forint) megfelelő összegű
jutalomban részesíti a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.
2. Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy Nagy Istvánné
közalkalmazott
falugondnokot
bruttó
120.000
forint
jutalomban, míg Vajda Réka munkavállalót bruttó 80.000
forint jutalomban részesítse a polgármester a 2017. évi
költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: polgármester, pénzügyi osztály
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Rescsánszki Bertalanné polgármester - további napirend nem lévén - megköszönte a
képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.

Dr.Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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