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J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 10. 

napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Tóth János   Képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző 

     Nagy Andrea   Jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan van távol:   Gór Gyula   Képviselő 

Ifj. Tóbiás György  Képviselő 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 3 megválasztott tag jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

Előadó: polgármester 

 

2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 

Előadó: polgármester 

 

3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. Indítványok, javaslatok 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

Előadó: polgármester 

 

2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 

Előadó: polgármester 

 

3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. Indítványok, javaslatok 
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Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

Előadó: polgármester 

 

2. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 

Előadó: polgármester 

 

3. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. Indítványok, javaslatok 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ napirendi pont: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

Előadó: polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítása szükségessé vált a települések lélekszáma valamint 

szakfeladatok változása miatt. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosítási tervezet 

megtárgyalása után fogadják el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Ládbesenyő Község Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.10.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 

és minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi döntést 

hozta: 

1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat mellékleteként jóváhagyja. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű 

módosított megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
2./ napirendi pont: 

Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére  

Előadó: polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ÉRV idén is megküldte 

a víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatokat. Kéri 

a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztésben foglaltakat és a mellékelt 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Ládbesenyő Község Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.10.) HATÁROZATA 

  
Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentésére 

   

Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

döntött abban, hogy 2014. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz 

és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 

kérelmet kíván benyújtani. 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos eljárás 

lebonyolítására, valamint a vonatkozó rendeletnek a pályázathoz 

szükséges mellékletei, nyilatkozatai aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

3./ napirendi pont: 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 

Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: polgármester 

(Az előterjesztés  a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási megállapodásának néhány 

pontja módosul, többek között a közös fenntartású intézmény neve, feladat- és hatáskör 

gyakorlásának módja, alaptevékenységei. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 



4 
 

Ládbesenyő Község Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II.10.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 

Megállapodásának módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 

Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozza: 

1. Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos 

43/2013.(VI.20.) határozattal jóváhagyott Társulási 

Megállapodás 86/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyott 

módosítását a határozat 1. melléklete szerint kiegészíti. 

2. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodást - a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű 

módosított Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. február 28. 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 Értesül: társult települések 

 

4./ napirendi pont 

Indítványok, javaslatok 

 

Tóth Gellért alpolgármester érdeklődik, hogy mikortól van tulajdonunkban a falubusz. 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a pályázat útján nyert falubusz 2009-től van 

tulajdonunkban, lecserélni még nem lehet. Jövőre pályázati lehetőség keretén belül meg lehet 

próbálni majd lecserélni. 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány és javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

részvételt és a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította.  

 

     K.m.f. 

       

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

      Jegyző távollétében: 

 

 

Fedor Attila      Hornyákné Szilasi Melinda 

Polgármester       Aljegyző  
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     1. melléklet 
1./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:   Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

2014. február 10. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. július 1-jétől hatályos Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a tagok 2013. szeptember 24-ei hatállyal 

módosították - a módosítást a tagok képviselő-testületei jóváhagyták. 

A módosított Megállapodás szerint a Társulás tagjainak száma 47.   

Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete 12/2013.(V.21.) Ök. számú 

határozatában, valamint Jósvafő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

12/2013.(V.21.) Ök. számú határozatában arról döntött, hogy 2013. december 31-vel kiválik a 

Társulásból.  

A Megállapodás 7.5, illetve 7.6. pontja erre lehetőséget biztosít azáltal, hogy az erről szóló 

minősített többséggel hozott döntést 6 hónappal korábban meg kell hozni és erről értesíteni a 

Társulási Tanácsot. Az önkormányzatok a Tanácsot 2013. május 24-én értesítették 

szándékukról. 

Módosítás szükséges továbbá a települések lélekszám változása miatt, valamint a 68/2013. 

(XII.29.) NMG rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, ami a szakfeladatok változását érinti. 

A Megállapodás 8., ellenőrzésre vonatkozó pontját is érinti a módosítás.  

A Megállapodás az alábbiak szerint módosul: 

A Megállapodás 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az eredeti szöveg „A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság 

ellenőrzi” kikerül  és helyébe az alábbi szöveg kerül: 

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. 
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A Társulási Megállapodás 1. mellékletének lakosság száma az alábbiak szerint módosul: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, 

székhelyéről és lakosságszámáról 

 
 

Srsz. Név: Székhelye: Lakosság- 

száma  

2012.01.01. régi 

Lakosság- 

száma  

2013.01.01. új 

Képviselő neve: 

1.  Abod 3753 Magyar u. 42. 230 220 Restyánszki Gábor 

2.  Balajt 3780 Fő u. 55. 478 488 Szabó Zoltán 

3.  Becskeháza 3768 Fő u. 52. 44 41 Székely Jenő 

4.  Bódvalenke 3768 Szabadság u. 65. 223 231 Tóth János 

5.  Bódvarákó 3764 Szabadság u. 16. 100 97 Farkas Árpád 

6.  Boldva 3794 Széchenyi u. 5. 2479 2481 Csabai Gyula 

7.  Borsodszirák 3796 Fő út 35. 1262 1246 Tóth Attila 

8.  Bódvaszilas 3763 Kossuth u. 21. 1116 1099 Fülöp József 

9.  Damak 3780 Szabadság út 35. 262 262 Baranyay Barnabás 

10.  Debréte 3825 Petőfi u. 3. 21 22 Kelemen József  

11.  Edelény 3780 István k. u. 52. 10429 10343 Molnár Oszkár 

12.  Égerszög 3757 Béke u. 29. 65 63 Pozsgai István 

13.  Galvács 3752 Bereg u. 10. 103 103 Slezsák József 

14.  Hangács 3795 Szabadság u. 21. 615 604 Hajdu Zoltán 

15.  Hídvégardó 3768 Tornai u. 106. 664 641 Matusz Tamás 

16.  Hegymeg 3786 Petőfi S. u. 18. 130 134 Varga Zoltánné 

17.  Irota 3786 Petőfi S. u. 66. 85 78 Bencs Sándor 

18.  Komjáti 3765, Petőfi S. u. 13. 253 242 Bárczi László 

19.  Lak 3786 Kossuth u. 18. 650 668 Garai Bertalan 

20.  Ládbesenyő 3780 Kossuth u. 64. 304 296 Fedor Attila 

21.  Martonyi 3755 Fő u. 54. 484 475 Vécsei István 

22.  Meszes 3754 Fő u. 39. 199 201 Rozgonyi Tibor 

23.  Nyomár 3759 Szabadság u. 45. 346 346 Bártfai Attila 

24.  Perkupa 3756 Kossuth u. 12. 918 918 Molnár Zoltán 

25.  Rakaca 3825 Petőfi S. u. 92. 874 877 Kiss Béla 

26.  Rakacaszend 3826 Fő u. 13. 412 410 Lukács Attiláné 

27.  Szakácsi 3786 Petőfi S. u. 2. 159 158 Feketéné Bisztrán Ilona 

28.  Szalonna 3754 Tanácsház tér 1. 1047 1051 Balogh Zsolt 

29.  Szendrő 3752 Hősök tere 1. 4240 4246 Tomorszki István 

30.  Szendrőlád 3751 Fő u. 63. 1949 2000 Vadászi Béla 

31.  Szín 3761 Szabadság u. 18. 814 813 Ötvös Bálint 

32.  Szinpetri 3761 Dózsa Gy. u. 58. 255 248 Doszpoly Károly 

33.  Szögliget 3762 Kossuth út 57. 686 676 Tóthné Mihalik Katalin 

34.  Szőlősardó 3757 Széchenyi u. 23. 157 134 Holló István 

35.  Szuhogy 3734 József A. u. 52. 1196 1192 Fóris Sándor 

36.  Teresztenye 3757 Rákóczi u. 18. 32 29 Brogli Attila 

37.  Tomor 3787 Kossuth u. 75. 244 242 Szilvai Attila 

38.  Tornabarakony 3765 Dózsa Gy. u. 34. 18 18 Dr. Szilágyi Ferenc 

39.  Tornanádaska 3767 Kossuth L. u. 44. 682 696 Beri Tamás 

40.  Tornaszentjakab 3769 Rákóczi u. 25. 236 220 Kondásné Galkó Mónika 

41.  Tornaszentandrás 3765 Hunyadi u. 4. 230 234 Krajnyák Dénes 

42.  Tornakápolna 3757 Dózsa Gy. u. 31. 23 22 Doszpoly Loránd 

43.  Varbóc 3756 Petőfi S. út 18. 66 63 Ifj. Molnár László 
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44.  Viszló 3825 Fő u 70/A. 71 72 Répási Mihály 

45.  Ziliz 3794 Dózsa Gy. u. 1. 377 372 Verebélyi Norbert 

 

A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul (dőlttel az eredeti, 

félkövér dőlttel az új): 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 

 
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend/ kormányzati funkció szerinti megjelölése  

(szakfeladat/kormányzati funkció száma, szakfeladat/kormányzati funkció megnevezése): 

 

Szakfeladat/ kormányzati funkció száma / Szakfeladat/ kormányzati funkció megnevezése: 

 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége/ 011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások/ 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai/ kikerül 

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében/ 012110 Gazdasági 

segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 

842428 Bűnmegelőzés/ 031060 Bűnmegelőzés 

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása/ Kikerül 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás/ 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei/új/ 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok/új/ 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás/ 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok/ 107080 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok/ 107080  

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 

890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok/ 107080 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok/ 104060 

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére/ 104060 

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok/ 107090 Romák 

társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése/ 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok/ 104070 A gyermeki jogok 

érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok/ 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő 

struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások/ 084070 A fiatalok 

társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő 

programok/ 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 



8 
 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk/ 084070 A 

fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai/ Kikerül 

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok/ Kikerül 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása/ 

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás/ 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás/ 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

(közhasznú kölcsönző részére)  041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 

Közfoglalkoztatási mintaprogram 

890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása/ 083080 Nemzetiségi 

médiatartalom-szolgáltatás és támogatása   084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése/ Önmagában nem közfeladat, 

kikerül 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk/ 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 

931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása/ 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési 

tevékenység 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása/ 081045 Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás”/ Kikerül 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosításának tervezetét – a 

módosított részek vastagon dőlttel szedettek - megtárgyalni, majd azt követően az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II.10.) HATÁROZATA 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosításáról  

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést és minősített többséggel, nyílt szavazással az 

alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat mellékleteként j ó v á h a g y j a . 

 



9 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű 

módosított megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Ládbesenyő, 2014. február 06. 

Tisztelettel: 

 

Fedor Attila  

polgármester 
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1. melléklet a …./2014. (II.10.) önkormányzati határozathoz 

 

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult települési 

önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött és jóváhagyott 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási 

Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Társulási Megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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. 

 
 

2. A Társulási Megállapodás 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, 

székhelyéről és lakosságszámáról 
 

 

Sorsz. Név: Székhelye: Lakosság- 

száma 

2013.01.01.  

Képviselő neve: 

1.  Abod 3753 Magyar u. 42. 220 Restyánszki Gábor 

2.  Balajt 3780 Fő u. 55. 488 Szabó Zoltán 

3.  Becskeháza 3768 Fő u. 52. 41 Székely Jenő 

4.  Bódvalenke 3768 Szabadság u. 65. 231 Tóth János 

5.  Bódvarákó 3764 Szabadság u. 16. 97 Farkas Árpád 

6.  Boldva 3794 Széchenyi u. 5. 2481 Csabai Gyula 

7.  Borsodszirák 3796 Fő út 35. 1246 Tóth Attila 

8.  Bódvaszilas 3763 Kossuth u. 21. 1099 Fülöp József 

9.  Damak 3780 Szabadság út 35. 262 Baranyay Barnabás 

10.  Debréte 3825 Petőfi u. 3. 22 Kelemen József  

11.  Edelény 3780 István k. u. 52. 10343 Molnár Oszkár 

12.  Égerszög 3757 Béke u. 29. 63 Pozsgai István 

13.  Galvács 3752 Bereg u. 10. 103 Slezsák József 

14.  Hangács 3795 Szabadság u. 21. 604 Hajdu Zoltán 

15.  Hídvégardó 3768 Tornai u. 106. 641 Matusz Tamás 

16.  Hegymeg 3786 Petőfi S. u. 18. 134 Varga Zoltánné 

17.  Irota 3786 Petőfi S. u. 66. 78 Bencs Sándor 

18.  Komjáti 3765, Petőfi S. u. 13. 242 Bárczi László 

19.  Lak 3786 Kossuth u. 18. 668 Garai Bertalan 
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20.  Ládbesenyő 3780 Kossuth u. 64. 296 Fedor Attila 

21.  Martonyi 3755 Fő u. 54. 475 Vécsei István 

22.  Meszes 3754 Fő u. 39. 201 Rozgonyi Tibor 

23.  Nyomár 3759 Szabadság u. 45. 346 Bártfai Attila 

24.  Perkupa 3756 Kossuth u. 12. 918 Molnár Zoltán 

25.  Rakaca 3825 Petőfi S. u. 92. 877 Kiss Béla 

26.  Rakacaszend 3826 Fő u. 13. 410 Lukács Attiláné 

27.  Szakácsi 3786 Petőfi S. u. 2. 158 Feketéné Bisztrán Ilona 

28.  Szalonna 3754 Tanácsház tér 1. 1051 Balogh Zsolt 

29.  Szendrő 3752 Hősök tere 1. 4246 Tomorszki István 

30.  Szendrőlád 3751 Fő u. 63. 2000 Vadászi Béla 

31.  Szín 3761 Szabadság u. 18. 813 Ötvös Bálint 

32.  Szinpetri 3761 Dózsa Gy. u. 58. 248 Doszpoly Károly 

33.  Szögliget 3762 Kossuth út 57. 676 Tóthné Mihalik Katalin 

34.  Szőlősardó 3757 Széchenyi u. 23. 134 Holló István 

35.  Szuhogy 3734 József A. u. 52. 1192 Fóris Sándor 

36.  Teresztenye 3757 Rákóczi u. 18. 29 Brogli Attila 

37.  Tomor 3787 Kossuth u. 75. 242 Szilvai Attila 

38.  Tornabarakony 3765 Dózsa Gy. u. 34. 18 Dr. Szilágyi Ferenc 

39.  Tornanádaska 3767 Kossuth L. u. 44. 696 Beri Tamás 

40.  Tornaszentjakab 3769 Rákóczi u. 25. 220 Kondásné Galkó Mónika 

41.  Tornaszentandrás 3765 Hunyadi u. 4. 234 Krajnyák Dénes 

42.  Tornakápolna 3757 Dózsa Gy. u. 31. 22 Doszpoly Loránd 

43.  Varbóc 3756 Petőfi S. út 18. 63 Ifj. Molnár László 

44.  Viszló 3825 Fő u 70/A. 72 Répási Mihály 

45.  Ziliz 3794 Dózsa Gy. u. 1. 372 Verebélyi Norbert 

 

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

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 

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 

031060 Bűnmegelőzés 

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás  

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)   

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 

foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

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 
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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 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 

A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Edelény, 2014. január……. 

Zár a d é k: 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási 

Megállapodást aláírásával látta el: 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:   Polgármester  

 

Abod Községi Önkormányzat……………………………………………………. 

Balajt Községi Önkormányzat……………………………………………………. 

Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………... 

Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………... 

Bódvarákó Községi Önkormányzat………………………………………………. 

Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………... 

Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...  

Borsodszirák Községi Önkormányzat……………………………………………. 

Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...  

Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..  

Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...  

Galvács Községi Önkormányzat…………………………………………………. 

Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...  
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Hídvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...  

Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………... 

Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….  

Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...  

Lak Községi Önkormányzat……………………………………………………… 

Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………... 

Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..  

Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….  

Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….  

Rakaca Községi Önkormányzat………………………………………………….. 

Rakacaszend Községi Önkormányzat……………………………………………. 

Szakácsi Községi Önkormányzat………………………………………………… 

Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………... 

Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Szendrő Városi Önkormányzat..………………………………………………….. 

Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...  

Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………... 

Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...  

Szőlősardó Községi Önkormányzat……………………………………………… 

Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………... 

Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………... 

Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..  

Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………  
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Tornanádaska Községi Önkormányzat…………………………………………… 

Tornaszentandrás Községi Önkormányzat……………………………………….. 

Tornaszentjakab Községi Önkormányzat………………………………………… 

Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..  

Viszló  Községi Önkormányzat………………………………………………….. 

Ziliz Községi Önkormányzat……………………………………………………... 
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     2. melléklet 
2./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:   Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. február 10. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar közlöny 13. számában megjelent a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-

támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelet. 
 
A támogatási igény benyújtásra a települési önkormányzat jogosult, mivel gesztor önkormányzat 

kijelölésére idén sincs lehetőség. 

 

A pályázati anyag, adatlapok előkészítése céljából az elmúlt évekhez hasonlóan Észak-magyarországi 

Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint szolgáltató idén is megküldte a 

szükséges nyilatkozatokat, melyeket aláírás és lepecsételés után kérnek a településünk vonatkozásában 

visszajuttatni Társaságukhoz. (Nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.) 

 

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II.10.) HATÁROZATA  
  

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentésére 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött 

abban, hogy 2014. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 

kérelmet kíván benyújtani. 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos eljárás 

lebonyolítására, valamint a vonatkozó rendeletnek a pályázathoz 

szükséges mellékletei, nyilatkozatai aláírására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

 
Ládbesenyő, 2014. február 06.  Tisztelettel: 

Fedor Attila  
polgármester 



16 
 

1. nyilatkozat 

 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ................................................................................ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről 

 

 

Alulírott ..................................................................................................................település 

polgármestere igazolom, hogy a támogatási igényben közölt fajlagos ráfordítási adatok a 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás 

ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő feltételeknek 

megfelelő tartalmúak. 

A támogatási igény bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a Képviselőtestület a 

..................................... számú határozatot hozta (1. melléklet). 

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve 

a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen 

meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos 

adósságszolgálatra fordítja az önkormányzat. 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

 

 

 

 

............................................... 

polgármester 
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3. nyilatkozat 

 
 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  

állami támogatás igénybevételéről 

 

 

Alulírott…………………………………………………………………………….település 

polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással 

összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2014. évre vonatkozóan 

a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az 

önkormányzat. 

 

 

 

........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

polgármester 
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4. nyilatkozat 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ................................................................................ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről 

 

 

Alulírott .................................................................................................................. település 

polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 

60%-ának bekötése megvalósult. 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

 

 

............................................... 

polgármester 
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6. számú nyilatkozat 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 

(3) bekezdése alapján 

 

 

 

Alulírott………………………………………………..,………………………………település polgármestere igazolom, hogy 

a támogatási igényt benyújtó település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása 

nincs. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje 

közvetlenül az adó- és vámhatóságtól. 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

………………………. 

 polgármester 
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7. nyilatkozat 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a víziközmű-szolgáltatás módjáról 

 

 

 

Alulírott ............................................................................................................ település 

polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok 

tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, az 

üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben foglalt előírásoknak.  

 

 

 

 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

………………………. 

 polgármester 
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          8. sz. nyilatkozat 
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: 

 ......................................................................................…………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igényléshez 
 
 
 

Alulírott  .................................................................... település polgármestere nyilatkozom, 
hogy a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének feltételeiről 
szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek az 
Önkormányzat megfelel, 2014. évre az ivóvíz, illetve csatornadíj megállapítása a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvényben, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
törvényben foglaltak szerint történt. 

 

 

 ......................................... ,2014. február 4. 

 
 

 

 

polgármester 
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3. melléklet 
3./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:   Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. február 10. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Komjáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2013. (VI.24.), Tornaszentandrás 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2013. (VI.25.), Damak Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (IV.25.) és 28/2013. (VI.13.), Hangács Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (V.29.), Irota Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 19/2013. (VI.26.) határozattal döntött arról, hogy az Edelény és Környéke 

Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulásból 2013. december 31. 

napi hatállyal kilépnek. Ugyanakkor Képviselő-testületünk jelezte, hogy 2014. január 1. napjától a 

gyermekjóléti szolgáltatást igénybe kívánjuk venni. 

Fentiek miatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása. 

Képviselő-testület 2013. november 28. napján tartott ülésén a társulási megállapodás változásokkal 

érintett módosítását a 86/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyta. 

A módosítások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése során a Magyar Államkincstár 

hiánypótlásában a társulási megállapodás további módosítására, pontosítására hívta fel az intézményt 

fenntartó Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 

Társulást. Továbbá szabályozni kell a Megállapodásban a belső ellenőrzés ellátásának rendjét. 

A társulási megállapodás módosításának jóváhagyására a társulás tagjainak a hozzájárulása szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának 

módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos 43/2013.(VI.20.)  

határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás 86/2013. (XI.28.) 

határozattal jóváhagyott módosítását a határozat 1. melléklete szerint 

kiegészíti.  

2. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást - a 

határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosítása és az egységes szerkezetű módosított Társulási megállapodás 

aláírására. 
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Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:     polgármester, jegyző 

Értesül: társult települések 

 

Ládbesenyő, 2014. február 06. 

 

 

        Fedor Attila 

   polgármester 
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1. melléklet a ……./2014.(…...   )  határozathoz 

 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjától hatályos és 

jóváhagyott, „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1. A Társulási Megállapodás IV. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ” 

 

2. A Társulási Megállapodás IV. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott keretek 

között.” 
 

3. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik: 

 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció száma 

Családsegítés                                                  107054 

Gyermekjóléti szolgáltatások                               104042 

Házi segítségnyújtás                                        107052 

Idősek, demens betegek nappali ellátása 102030 

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos 

szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás             107053 

Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 

Szociális étkeztetés 107051 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031” 

 

4. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban 

meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e megállapodás keretében 

meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.” 

 

5. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács 

elnöke gyakorolja.” 

 

6. A Társulási Megállapodás VII. szakasz 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. Társulási Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési tervezetét – 

a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.” 
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7. A Társulási Megállapodás VII. szakasza a következő 8. ponttal egészül ki: 

„8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot.” 

 

8. A Társulási Megállapodás  VIII. A Társulás vagyona rendelkezés az alábbi ponttal egészül 

ki: 

 

„1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben Edelény, 

Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító 

intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal 

együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.” 

 

9. A Társulási Megállapodás  IX. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre jogszabály 

alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás és 

költségvetési szervei 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.” 

 

 

10. A Társulási Megállapodás  XIII. Záró rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„XIII. Záró rendelkezések 

 

A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba.  

 

A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok   

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) és 66/2013.(IX.10.) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) és 108/2013.(IX.25.) határozattal, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) és 46/2013.(IX.19.) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) és 184/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) és 66/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) és 302013.(IX.16.) határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) és 25/2013.(IX.18.) határozattal, 

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) és 53/2013.(IX.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) és 67/2013.(IX.26.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) és 70/2013.(IX.11.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 29/2013.(VI.24.) és 50/2013.(IX.16.) határozattal. 
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Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) és 41/2013.(IX.16.) határozattal, 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.) és 53/2013.(IX.11.)  

 

határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 

 

2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen megállapodás 

mellékletei. 

 

3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 

 

4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez. 

 

5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen 

egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon  kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével 

kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 

 

6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során felmerülő vitás 

kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt. 

 

7. A Társulási Megállapodást  annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult 

Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 

megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helyben hagyólag, saját kezűleg írják alá.  

 

8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal hagyták 

jóvá: 

A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozattal hagyták jóvá: 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 90/2013.(XII.03.) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 146/2013.(XII.11.) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 226/2013.(XII.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   54/2013.(XII.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   86/2013.(XI.28.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   97/2013.(XII.13.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  /2014. (…) és   81/2013.(XII.11.) határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   61/2013.(XII.16.) határozattal.” 
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11. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviseletében: 

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

 

 

      P.H.    Dátum:  …………………………………. 

 

 

Tomor  Község Önkormányzat Képviseletében: 

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

 

      P.H.    Dátum:  ………………………………  
 
Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében: 

Varga Zoltánné  polgármester                                          ………………………………… 

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 

 

Abod  Község Önkormányzat Képviseletében: 

Restyánszki Gábor polgármester                                        ………………………………… 

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 

 

 

Balajt  Község Önkormányzat Képviseletében: 

Szabó Zoltán polgármester                                             ………………………………… 

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 

Ládbesenyő  Község Önkormányzat Képviseletében: 

Fedor Attila polgármester                                             ………………………………… 

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 

 

Lak Község Önkormányzat Képviseletében: 

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

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 

 

Szakácsi  Község Önkormányzat Képviseletében: 

Feketéné Bisztrán Ilona Mária  polgármester                   ……………………………… 

 

      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
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2. melléklet a …./2014. (II.10.) határozathoz 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Preambulum 

(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év. június 1. napján 

– határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás  létrehozásáról.” 

 

2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 

(1) bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok 5. pontjának megfelelően jelen Megállapodással 

az eredeti Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap Megállapodás 

felülvizsgálatának eredményeként – a Társulás jogi személyiségű Társulássá alakul át, és működik 

tovább a jelen Megállapodásban foglaltak szerint. 

 

3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

87. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 90. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerint: 

a) a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában és az 

57. § (1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában a házi 

segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, 

b) a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások 

szolgáltatásai, 

c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni szakápolás feladatainak megvalósítására 

határozatlan időtartamra a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény) közös 

fenntartásában állapodnak meg.  

 

I. A Társulás neve, székhelye, jogállása: 

1. A Társulás neve:    Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás 

2. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

3. A Társulás jogállása: jogi személy 

 

II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat számára ellátott 

feladat megnevezése:  

 

1. Neve:   Edelény Város Önkormányzata 

Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 

Képviselője:  Molnár Oszkár polgármester 

Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó 

bentlakásos intézményi ellátás, nappali ellátás, és otthoni szakápolás, 

 

2. Neve:  Tomor Község Önkormányzata 

Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.  

Képviselője:  Szilvai Attila polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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3. Neve:  Hegymeg Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.  

Képviselője:  Varga Zoltánné polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

4. Neve:  Abod Község Önkormányzata 

Székhelye:  3753 Abod, Magyar út 42. szám  

Képviselője:  Restyánszki Gábor polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás 

 

5. Neve:  Balajt Község Önkormányzata 

Székhelye:  3780 Balajt, Fő út 55. szám 

Képviselője:  Szabó Zoltán polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 

ellátás 

 

6. Neve:  Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Székhelye:  3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám 

Képviselője:  Fedor Attila polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 

ellátás 

 

7. Neve:  Lak Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám 

Képviselője:   Garai Bertalan polgármester 

 

Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 

ellátás 

 

8. Neve:  Szakácsi Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám 

Képviselője:  Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester 

Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 

ellátás 

 

III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2013. december 31-ei állapot): 

 

Település Lakosság száma 

Abod 224 

Balajt          487 

Edelény    10.188 

Hegymeg                         128 

Ládbesenyő                                293 

Lak                                   668 

Szakácsi                           170 

Tomor 242 

Összesen: 12.400 
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A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a jelen 

társulási megállapodás módosítását. 

 

IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése: 

 

1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29. 

3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe: 

3780 Edelény, István király útja 58. 

      3780 Edelény, Borsodi út 2. 

(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés) 

 

4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott keretek 

között. 

 

V.  A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök 

 

1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele 

1.1. A Társulás célja, hogy  

1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési önkormányzatok 

képviselő-testületei a Megállapodásban meghatározott szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatási ellátási formákat közösen szervezzék meg annak érdekében, hogy a 

társult települések minden lakója számára lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételére, 

1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 

nevesített szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok megoldottá 

váljanak, 

1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka színvonala – az 

Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – emelkedjen, 

1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos költségek 

csökkenjenek, valamint  

1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása biztosítható 

legyen. 

 

1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe. 

 

2. A Társulás feladat  és hatásköre 

2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási területén az Intézmény 

közös fenntartásával: 

a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés, 

b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás, 

c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási feladat, 

azaz családsegítés,  

d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás, 

f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás, 

g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti 

otthoni szakápolás, valamint 

h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó intézményi 

ellátás 

közös megvalósítására terjed ki. 
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2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik: 

 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció száma 

Családsegítés                                                  107054 

Gyermekjóléti szolgáltatások                               104042 

Házi segítségnyújtás                                        107052 

Idősek, demens betegek nappali ellátása 102030 

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos 

szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás             107053 

Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 

Szociális étkeztetés 107051 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031” 

 

2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban meghatározott 

kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e megállapodás keretében meghatározott 

fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket. 

 

2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint gazdasági szervezettel rendelkező önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben, Gyvt.-ben és a 

külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen. 

 

2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben vállalt szerepük a 

Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, tudomásul veszik, hogy a 

feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő 

költségek terhét rója a Társulás tagjaira. 

 

2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban meghatározott 

fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

2.8. Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a Társulás által 

érintett feladatok tekintetében a Társulási Tanács határozattal hagyja jóvá és kétévente 

felülvizsgálja. 

 

2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke 

gyakorolja. 

 

2.10. Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény 

közalkalmazottainak, közfoglalkoztatottjainak közalkalmazotti, illetve közfoglalkoztatotti 

jogviszonyát a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakítása nem érinti. 

 

2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás feladatait érintő 

döntéseiről – a meghozatalától számított 3 napon belül – a Társulási Tanács tagjait 

elektronikus úton tájékoztatja. 

 

VI. A Társulási Tanács  

 

1.  A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
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2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. 

3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a települések mindenkori 

Polgármestereit delegálják. 

 

4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

  

5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. 

 

6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag 

jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 

települések lakosságszámának felét. 

6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

6.2.  Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a felét. 

 

7. Minősített többség szükséges: 

 

a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez 

b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének kinevezéséhez, 

felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához, 

c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez 

d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, módosításához. 

 

Egyszerű többség szükséges: 

 

a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához 

b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához 

c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához 

d) a társulás vagyonával való döntéshez. 

 

8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő 

tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 

 

9.  A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése 

önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás 2013. július 

1-jével történő jogi személyiségű Társulássá alakulását, illetve választja meg minősített többséggel, 

titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja 

javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges. 

 

10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

 

11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában is. 

 

14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre és az 

önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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VII. A Társulás gazdálkodása 

 

1.  Társulás Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési tervezetét – a 

tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival. 

 

2.  A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak fedezeteként 

elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális 

alapszolgáltatási, illetve jelen Megállapodásban meghatározott szakfeladatok megvalósításához 

nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra 

tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás szolgál. 

 

3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási területére 

kiterjedően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályával finanszírozási 

szerződés keretében történik. 

 

4. A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési költségek 

finanszírozását a Társult Önkormányzatok a társult feladatokra kiterjedően lakosságszám 

arányosan biztosítják. 

 

5.  A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által önkormányzatonként 

kimutatott hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi részletben tárgyhó 15-ig kötelesek 

átutalni Edelény Város Önkormányzat költségvetési számlájára. 

 

6.  A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen Megállapodás aláírásával 

egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési meg bízás 

teljesítésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amelynek 

alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi 

szolgáltatójához. 

 

7.  A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be. 

 

8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. 

 

VIII. A Társulás vagyona 

 

1. Az Intézmény által használt: 

 

1.1. Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29. szám alatti ingatlan, 

melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a benne lévő berendezési, felszerelési 

tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonában van. 

 

1.2. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. szám alatti 

ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény működik, a 

benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. 
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1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben Edelény, 

Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást 

biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi 

ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. 

 

 

2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és működtetése nem érinti. 

 

3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek – üzemeltetéséről, 

felújításáról, karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések pótlásáról saját 

költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzat gondoskodik, ily módon a Társult 

Önkormányzatok között e körben közös tulajdon nem keletkezik. 

 

3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2. pontban 

nevesített ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az érintett tulajdonos 

Önkormányzattal kell az intézményvezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a saját erőt is 

biztosítja. A beszerzett ingóságok és elvégzett felújítások tulajdonjoga is a saját erőt biztosító 

önkormányzatot illeti meg. 

 

3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok között közös 

tulajdon. 

 

4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő épületekben a 

Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy 

szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés 

történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön 

megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés 

alapján Őket megillető tulajdoni hányadról. 

 

5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett 

vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, hozzájárulás arányában. 

 

IX. Beszámolás, ellenőrzés 

 

1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, mely 

beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 

 

2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre jogszabály alapján 

hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás és költségvetési szervei 

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. 

 

3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 

4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az éves 

költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan –beszámol az 

Intézmény szakmai munkájáról. 
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X. Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

 

1.1.  A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei részére teszi lehetővé, 

melyek: 

 

a) elfogadják a Társulás céljait, 

b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, továbbá 

c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként nem 

rendelkezik. 

 

2.1. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat 

hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.  Erről a Társulási Tanácsot értesíteni 

kell. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási szándékát 

tartalmazó határozatát a Társulási Tanács Elnökének kell megküldeni. 

 

1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 

minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a Társulási Tanács elnökét. 

 

2. Társulásból történő kiválás 

 

2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 

 

2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő – év közbeni tag 

kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok mindegyikének minősített 

többséggel meghozott egyetértő döntése szükséges. 

 

2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely esetben – 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni a Társulásból kiváló 

Önkormányzat Képviselő-testületének. Erről a Társulási Tanácsot – annak Elnökéhez küldött 

nyilatkozattal – a döntés meghozatalát követően 30 napon belül értesíteni kell. Az értesítés a 

Társulási Megállapodás felmondását jelenti. 

 

3. A Társulásból történő kizárás 

 

3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról a társult tag 

súlyosan szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az veszélyezteti a Társulás céljának 

megvalósításában, a kötelező feladatok ellátásában. A Társulási Tanács tagjai döntésükben 

kötve vannak a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott 

döntéséhez a kizárás kérdésében. 

 

XI. A Társulás megszűnése, megszüntetése 

 

1. A Társulás megszűnik: 

a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 

b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt 

elhatározzák, 

c) a  törvény erejénél fogva, valamint 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 
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XII. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás megszűnése, 

megszüntetése esetén 

 

1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek 

elszámolni. 

 

2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás 

hiányában – a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás 

rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

 

3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabálya 

szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott 

szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak 

az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény a társult Önkormányzatokat 

a vállalt közös feladatok fejlesztése vonatkozásában, hozzájárulásuk alapján megillető részét – a 

megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-

testülete pénzben megválthatja. 

 

4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb 5 

évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj 

illeti meg. 

 

XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltételei: 

 

a. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban kezdeményezheti. Az írásos 

kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját, indokát és a Társulási Megállapodás 

módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos szövegét. 

b. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás elnökének. 

A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a 

társult önkormányzatok polgármestereinek. 

c. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon belül a 

tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti. 

d. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített többséggel dönt. 

e. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy a módosított 

Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei aláírják. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

 

A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 

 

A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) és 66/2013.(IX.10.) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) és 108/2013.(IX.25.) határozattal, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) és 46/2013.(IX.19.) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) és 184/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) és 66/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) és 302013.(IX.16.) határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) és 25/2013.(IX.18.) határozattal, 
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Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) és 53/2013.(IX.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) és 67/2013.(IX.26.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) és 70/2013.(IX.11.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 29/2013.(VI.24.) és 50/2013.(IX.16.) határozattal. 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) és 41/2013.(IX.16.) határozattal, 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.) és 53/2013.(IX.11.) 

határozattal  

 

jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 

 

2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen megállapodás 

mellékletei. 

 

3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 

 

4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez. 

 

5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen 

egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon  kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével 

kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 

 

6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során felmerülő vitás 

kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt. 

 

7. A Társulási Megállapodást  annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult 

Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 

megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.  

 

8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal hagyták 

jóvá: 

A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozattal hagyták jóvá: 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 90/2013.(XII.03.) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 146/2013.(XII.11.) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 226/2013.(XII.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   54/2013.(XII.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   86/2013.(XI.28.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   97/2013.(XII.13.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  /2014. (…) és   81/2013.(XII.11.) határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   61/2013.(XII.16.) határozattal 
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Edelény Város Önkormányzata képviseletében:  

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

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Tomor Község Önkormányzata képviseletében: 

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

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:  

Varga Zoltánné polgármester …………………………........ 

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Abod Község Önkormányzata képviseletében:  

Restyánszki Gábor polgármester …………………………........ 

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:  

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

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:  

Fedor Attila polgármester …………………………........ 

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Lak Község Önkormányzata képviseletében:  

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

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 

 

Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében: 

Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester …………………………........ 

 

P.H. 

Dátum: ………………………………… 
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Felhatalmazás 

……………………………………………………. 

a hitelintézet neve és címe 

 

Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás  létrehozását létrehozó társulási megállapodás 

VII. fejezet 6. pontja alapján ………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, 

…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) felhatalmazza a 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást  

(3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám: ……………………-…………………, 

képviseli: Molnár Oszká elnök) mint jogosultat,hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt 

követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. 

pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési 

megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos 

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a 

tényről és annak adatairól Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulást  írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új 

felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési 

megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

 

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

 

 

   ……………………..……………………………… 

a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

Záradék: 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 

számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 

 

 ………………………………. 

a hitelintézet cégszerű aláírása és   bélyegzője 

 
 

 

 

 


