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J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27. 

napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Gór Gyula   Képviselő 

Ifj. Tóbiás György  Képviselő 

Tóth János   Képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kernóczi Zsuzsanna Jegyző 

Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző 

     Kisida Gábor Andrásné Gazdálkodási előadó 

     Nagy Andrea   Jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívott:    Fischer Ferdinánd  Ügyvezető Fedrid Kft 

 

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

határozatképes, mivel mind az 5 megválasztott tag jelen van.  

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására 

Előadó: polgármester 

 

3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról 

Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 

 

4. 2014. évi Közbeszerzési terv 

Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

     5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása        

     Előadó: jegyző         

 

6.  Indítványok, javaslatok 

  

7.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előadó: igazgatási előadó 
 

Fedor Attila polgármester javasolja napirendi pontként felvenni a Sajó Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását, 

mivel a 2014. február 19. napján megtartott Társulási ülésen a megállapodásban módosítások 
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kerültek átvezetésre, valamint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft 

hulladékgazdálkodási tervének megtárgyalását.   

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására 

Előadó: polgármester 

 

3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról 

Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 

 

4. 2014. évi Közbeszerzési terv 

Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

     5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása        

     Előadó: jegyző        

 

6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előadó: jegyző 
 

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 

tervének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

7. Indítványok, javaslatok 

 

8. Szociális segélykérelmek elbírálása 

Előadó: igazgatási előadó 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

 Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására 

 Előadó: polgármester 

 

3. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról 

 Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 
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4. 2014. évi Közbeszerzési terv 

 Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

     5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása        

     Előadó: jegyző        

 

6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 Előadó: jegyző 

 

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási                                                                        

tervének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

7. Indítványok, javaslatok 

 

8. Szociális segélykérelmek elbírálása 

 Előadó: igazgatási előadó 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ napirendi pont: 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester köszönti Fischer Ferdinánd urat, a Fedrid KFT ügyvezetőjét, akit 

megkér, a 2013 májusában létrejött megbízási szerződésre való tekintettel, hogy tájékoztassa a 

Tisztelt képviselő-testületet milyen szakaszban van a belvízelvezetési rendszer megtervezése 

és engedélyeztetése. 

 

Fischer Ferdinánd elmondja, hogy a belvízelvezetési rendszer megtervezése elkészült. A 

terv engedélyeztetése még nincs beadva, mivel a belterületi patak csapadékelvezetésére is kell 

egy tervet készíteni. Ennek hiányában nem kapja meg az önkormányzat a befogadó 

nyilatkozatot. A belterület patak csapadékelvezetési terve tartalmazná a mederkotrást, a hidak 

5-5 méteres szakaszának terméskővel való burkolását és az árokbefolyások kipucolását. A 

terv elkészítése kb. 3 hetet vesz igénybe. Javasolja mindenképpen a terv elkészítését és 

engedélyeztetését, mivel ennek pozitív elbírálása az önkormányzat előnyére válna 

belvízelvezetési pályázat benyújtása esetén. Az egyszeri engedélyeztetési eljárási költsége 

340.000-360.000,- Ft.- körül van.  

 

Fedor Attila polgármester kérdi, hogy a terv elkészítésébe be lehetne-e vonni Andrástanyát, 

és érdeklődik a kivitelezési idő iránt. 

 

Fischer Ferdinánd mindenféleképpen javasolná Andrástanya bevonását a terv elkészítésébe. 

A kivitelezési idő maximum fél év lenne. 
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Fedor Attila polgármester elmondja, hogy szerződést kell módosítani a fent megbeszéltekkel 

kapcsolatban. 

 

Fedor Attila polgármester megköszöni Fischer Ferdinánd úr jelenlétét és megtartott 

beszámolóját. 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat felvette a kapcsolatot az ÉRV-

vel. Sikerült megegyezni a nagyhegy vízhasználatának számlázásáról; a továbbiakban az 

ottani vízfogyasztás közkifolyói áron lesz kiszámlázva. A januárban kiküldött 900.000.- forint 

értékű vízfogyasztási számlát, kérvényezésünk után, átnézték, sztornózták és újra 

kiszámlázták. Részletfizetési kérelmünk el lett fogadva, a korrigált közel 500.000.- forint 

értékű számla 1 nagyobb és további 3 részletben kerül majd kifezetésre. A nagyhegyen lévő 

vízóra rendszeresen le lesz olvasva.  

A településrendezési terv elkészítése késik egy fél évet. 

A munkaügyi központból még nem kaptunk visszajelzést a beadott kistérségi startmunka 

mezőgazdasági mintaprogram pályázatunk elbírálásáról. A téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás pályázatának benyújtási határideje a holnapi nap.     

 

2./ napirendi pont: 

Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására 

Előadó: polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester ismerteti a mindenki által megkapott 2014. évi költségvetési 

rendelet tervezetet és mellékleteit. Javasolja elfogadásra és felteszi szavazásra a 2014. évi 

költségvetési rendelet tervezetet az előterjesztett mellékletekkel együtt.  

  

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. 

(II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

 

 

3./ napirendi pont: 

 

Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról  

Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy Ládbesenyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2013. évben működési célra az Őszinte Mosoly Alapítványt és a 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületét segítette pénzbeli támogatással. 
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Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző elmondja, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete írásban tájékoztatta az önkormányzatot a kapott pénzösszeg felhasználásáról. Az 

egyesület az 5.000,- Ft-os támogatást terembérletre használta fel. Az Őszinte Mosoly 

Alapítvány fő tevékenységi célja a beteg, tehetséges és rossz körülmények között élő 

gyerekek pénzzel és egyéb tárgyi adományokkal való támogatása. 

 

Fedor Attila polgármester felkéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után 

szavazzák meg az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (II.27.) HATÁROZATA 
 

Tárgy:  Beszámoló elfogadása a működési célra átadott 

pénzeszközök felhasználásáról 

  
 Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2013. évre működési célra átadott pénzeszközök 

felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

 

 

4./ napirendi pont 
 

2014. évi Közbeszerzési terv 

Előadó: jegyző 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

Szilasi Melinda aljegyző elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény alapján az 

önkormányzat közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett és a folyamatban 

lévő közbeszerzési beruházásokról. A tervet évközben esetleg módosítani kell, ha lesz olyan 

pályázat ami érinti a közbeszerzési eljárást. 

 

Fedor Attila polgármester felkéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után 

szavazzák meg az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (II.27.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2014. évi Közbeszerzési terve 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. évi Közbeszerzési tervét  e l f o g  a d j a. 

 

                   /A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi/ 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

5./ napirendi pont 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. 

(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: jegyző  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza a belső ellenőrzés 

feladatának gyakorlását. Ezen rendelet módosítása szükséges a belső ellenőrzés feladatainak, 

valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység körében ellátható feladatok leírásának 

kiegészülése miatt.  

 

Fedor Attila polgármester javasolja elfogadásra és felteszi szavazásra Ládbesenyő Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

tervezetet. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6./ napirendi pont 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása  

Előadó: jegyző 

(szóbeli előterjesztés alapján / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
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A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 

tervének elfogadása 

Előadó: jegyző 

(szóbeli előterjesztés alapján / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a 2014. február 19. napján megtartott Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási ülésén 

technikai módosítások kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásban a társult tagok 

vonatkozásában. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

kell a Képviselő-testületnek elfogadnia. 

 

Fedor Attila polgármester felkéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után 

szavazzák meg az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (II.27.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt 

szavazással az alábbi döntést hozta: 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a mellékletben szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 

2014. 02. 19. napján a 8/2014. (II.19) számú határozatával 

elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását elfogadja. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megküldte a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét, melyet a tagönkormányzatoknak 

jóvá kell hagyni. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után fogadja el a 

határozati javaslatot.  
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Fedor Attila polgármester: aki ezzel egyet ért kérem szavazzon.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13./2014. (II.27.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervének elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói 

hulladékgazdálkodási terv” című előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét 

elfogadta. 

 

A Hulladékgazdálkodási terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7./ napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok 

 

Fedor Attila polgármester ismerteti az önkormányzat anyagi helyzetét. Elkészült a 

gépjárműadó 2014. évi nyitó állománya, a tavalyi évről még mindig vannak elmaradások. A 

Magyar Államkincstártól kaptunk egy tájékoztató levelet, miszerint az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok vissza nem térítendő 

fejlesztési támogatásban részesülhetnek. A támogatás mértéke esetünkben 2.950.000.- Ft., 

támogatási igény beadási határideje 2014. március 6. Kérelmünket épület felújítására, 

fejlesztésére, energetikai korszerűsítésre valamint településrendezési terv készítésére adjuk 

majd be.  

 

8./ napirendi pont 

 

Szociális segélykérelmek elbírálása 
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Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, valamint nem 

érkezett szociális segélykérelem megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek 

nyilvánította.  

 

      K.m.f.      

 

       

 

Fedor Attila       Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

Polgármester        Jegyző 
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1. melléklet 

     2./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:   Készítette:  

 

Dr. Kernóczi  Zsuzsanna      Kisida Gáborné 
jegyző        pénzügyi előadó 

 

E  L Ő T E R J E S Z T  É S 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a 2014. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Tisztelt Képviselő- testület ! 

 

A 2014. évi költségvetési határozatot Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. tv. (a továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezésit figyelembe véve 

készült el. 

 

A 2014. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése az államháztartásról szóló 

2011 évi  CXCV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 24.§-26§-28.§-a alapján történik. 

 

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell 

megtervezni 

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi  

önkormányzatok, általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatásokat,  

a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -

,elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit, 

b)  a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen 

ba)  a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait  

beruházásonként,felújításonként 

ba)  a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális,  

rá szorultsági jellegű ellátásokat, 

bc)  az általános és céltartalékot, és 

bd)   elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásait. 

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati 

hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében 

végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési 

kiadásokat kell megtervezni. 
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(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán 

felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk 

foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által 

foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi 

önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell 

bemutatni. 

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, 

költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv 

költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal 

vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött. 

 

 26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett 

bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. 

§ (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. 

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál 

működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint 

kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a 

költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. 

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével 

együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 

 

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel 

egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés 

eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a 

képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. 

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt 

rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezésére, az önkormányzati működés 

finanszírozására új szabályok vonatkoznak, melyeket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. tv. az alábbiak szerint határoz meg: 

 

111. §. 

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai 

ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi 

önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. 

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

111/A. §Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik 

elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó 

zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási 

kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az 

államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. 

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás 

formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi 

szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, 

más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési 

támogatásból teremti meg. 
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(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi 

önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik 

felelősséggel. 

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az 

államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 

meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. 

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok 

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel 

- a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő 

ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi 

szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást 

biztosít, 

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, 

vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe 

vételével történik: 

a) takarékos gazdálkodás, 

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. 

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok 

bevételi érdekeltségének fenntartását. 

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat 

éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő 

felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az 

államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi 

költségvetésbe visszafizetni. 

 

(2) Kivételes esetben- jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat 

 működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. 

 

 Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési 

önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a 

települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezésidöntéseket igénylő közszolgáltatásokat 

biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői 

lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási 

kormányhivatalokhoz kerül. 

 

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 

önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 

közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 
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Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 

kéményseprés, stb.), 

– óvodai ellátás, 

– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 

– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 

– lakás- és helyiséggazdálkodás, 

– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 

– helyi közfoglalkoztatás, 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 

– sport, ifjúsági ügyek, 

– nemzetiségi ügyek, 

– helyi közösségi közlekedés biztosítása, 

– hulladékgazdálkodás, 

– távhőszolgáltatás, 

– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési 

lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 

 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 

ellátását is előírhatja, 

– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 

finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 

elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek 

ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként 

vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 

Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 

célra biztosított külön források képezhetik. 

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2013. évi 

költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat 

legfontosabb céljait hűen tükrözik.   

 

A költségvetési törvényben, illetve kormányrendeletben, valamint a költségvetési 

koncepcióban, helyi önkormányzati rendeltek, határozatok, valamint kötelezettségvállalásaink 

figyelembevételével készítettük el 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetünket. 
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Helyzetértékelés 

 
 Ládbesenyő Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jellemzőit, tendenciáit 

a 2013. évi költségvetés és a végrehajtásáról szóló beszámolók tartalmazzák. A költségvetési 

törvényben meghatározott irányelvek mellett, a 2013. évi teljesítési adatok egyik legfontosabb 

kiindulási pontja a 2014. évre vonatkozó pénzügyi terv készítésének. 

 

Bevételi oldal 

 
 A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletéből kitűnik, hogy a források jelentős részét 

normatív állami hozzájárulások teszik ki.  

Az Önkormányzat normatív működési támogatásban település-üzemeltetéssel kapcsolatos 

feladatok  ellátására az alábbi bontásban részesül: zöldterület – gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokra 1.155 e Ft, közvilágításra 1.275.- e Ft, köztemető fenntartására 100.- e Ft közutak 

fenntartására 658.- e Ft , egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására 4.000.-e Ft, 

szociális feladatok ellátására 2.132.- e Ft, kistelepülések szociális feladatainak ellátására 600.-

e Ft, közművelődés, könyvtár támogatása 336.- e Ft, a falugondnoki szolgálatra  2.500.-e Ft. 

 

A fentiekben megjelenített támogatások 12.758.-e ft bevételt jelentenek az Önkormányzat 

számára. 

 

 A saját működési bevétel kicsiny hányadot képvisel, ebből jelentős növekedéssel nem 

számolhatunk, ugyanis a bérleti díjakból, szállítási szolgáltatásból,  565 e Ft bevételre 

számítunk.  

 

A 2014. évben is van lehetőség közfoglalkoztatás programokban való részvételre. A 

költségvetés tervezésénél rendelkezésünkre álló információk alapján a 2014. évi Start munka 

keretében 16 főt tudunk foglalkoztatni, melyre 12.364.-e Ft támogatási bevétellel számolunk. 

A támogatás mind a bér mind a dologi kiadás 100%-át fedezi.    

 

A felhalmozási bevételek  

 

Felhalmozási bevételre a Start-közfoglalkoztatás keretében nyújtott támogatásból 2.105 e Ft-

ot különíthetünk el, melynek összegét járda építése, orvosi rendelő felújítása kívánunk 

fordítani. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata 2014. évre 41.246 e Ft bevétellel kalkulálhat.  

 

Kiadási oldal 
 

Ládbesenyő Önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási kiadásokra 

oszthatjuk.  

 

Bérgazdálkodás esetében: 1 fő falugondnok és 1 fő társadalmi megbízású polgármester 4 fő 

önkormányzati képviselő valamint a 16 fő Start - közfoglalkoztatásban résztvevők bére és 

járulékai szerepelnek 15.619.-e Ft + 3.158.-e Ft. 

  
Munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott.  
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Dologi kiadások: tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a település 

üzemeltetéséhez (községgazdálkodás, hulladékszállítás, közüzemi szolgáltatások) 

szükségesek. 

Adók, díjjak egyéb befizetések között szerepelnek a számlavezetéssel kapcsolatos kezelési 

költségek, biztosítások és egyéb költségek. A dologi kiadások megtervezésében tavalyi 

teljesítési adatokat vettük figyelembe. Dologi kiadásaink mindösszesen: 12.628.-e Ft.  

 

Átadott pénzeszközök: Kistérségi hivatal tagdíja, Orvosi ügyelet, belső ellenőr, egyéb 

egyesület támogatása 1.046.-eft.  

 

Pénzbeli és természetbeli szociális ellátások: 6.690.-e Ft összeggel kerültek a 

költségvetésbe. Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, átmeneti 

segély, valamint saját hatáskörben nyújtott támogatásként a Bursa Hungarica ösztöndíj 

támogatása 

A felsorolt szociális ellátásokra kifizetett összeg jelentős terhet jelent az önkormányzat 

számára. Az alábbi felsorolt ellátások közül 

- aktív korúak ellátására kifizetett összeg, lakásfenntartási támogatás 90%-át 

- FHT 80%-át 

- bursa hungarica 0%-át téríti vissza utólag a költségvetés. 

 

Felhalmozási kiadások: A 2.105. e Ft  a Start- közfoglalkoztatás keretében lévő felújítás. 

 
 Önkormányzatunk a 2014. évben költségvetését működési hiánnyal tervezte, melyet a 

2013 évi pénzmaradványból kíván megoldani. 
 

A 2014. évre javasoljuk a fejlesztési feladatok terén a fokozottabb körültekintést, 

óvatosabb kötelezettségvállalást, olyan partnerek felkutatását, akik maximálisan a megrendelő 

önkormányzat/ érdekeit képviselik, ugyanis az a célunk, hogy településünket fejlesszük, a 

kockázatok minimálisra történő csökkentése mellett, hiszen nagy volumenű beruházások 

esetében egy rosszul megválasztott lépés könnyen csőd közeli helyzetbe sodorhatják 

önkormányzatunkat.  

A megfontolt gazdálkodás alapvető feltétele a megfelelő információáramlás az 

előkészítők, a végrehajtók és a döntéshozók között, az együttműködés, valamint mindenféle 

lehetőség számbavételével jól megalapozott döntések hozatala, ezzel kiiktatva az úgynevezett 

„nem várt” eseteket, illetve utólagos döntési kényszereket. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenlegi központi szabályozás függvényében a pénzügyi keret lehetőséget teremt arra, 

hogy szerény mértékben a település érdekek, célok érvényesítése és a vagyongazdálkodáshoz 

kapcsolódó feladatok továbbra is biztosítottak legyenek a felhalmozási 

kötelezettségvállalások terén a mértékletesség elve betartásával. 

 

Tisztelt Képviselő-testület kérem a mellékletként kiadott költségvetési rendelet-

tervezet megvitatását, majd annak elfogadását. 

 

Ládbesenyő, 2014. február 21. 

 

Fedor Attila 

polgármester 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

......./2014. (......) önkormányzati rendelet-tervezete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki. 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

                     41.246 E Ft Költségvetési bevétellel 

                     41.246 E Ft Költségvetési kiadással 

                              0 E Ft 

                              0 E Ft 

                              0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 

-ebből működési 

 felhalmozási 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1 

mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2 melléklete részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) 

költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá működési 

célú kiadásokra történő átcsoportosítását, rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet 

megkötésére a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

 3. A költségvetés részletezése  

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      
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(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 

(4) Az önkormányzat éves engedélyezett létszám előirányzatát 1 főben, a közfoglalkoztatottak 

átlagos létszámát 16 főben határozza meg 

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 0. E Ft általános, 0. E Ft céltartalékot állapít meg. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 

rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások 

évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás 

szolgálhat. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 

szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű 

elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 

állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-igaz önkormányzat jegyzője részére köteles 

adatszolgáltatást teljesíteni. 

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

5. Az előirányzatok módosítása 

5. §  (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 

esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli 

rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4)  A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévente (a 

döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 

Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 

költségvetési rendelet módosítását. 
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(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 

ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére 

növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-

testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell betartani. Az előirányzat 

túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. A gazdálkodás szabályai, pénzeszközök felhasználása 

6. § (1) Az önkormányzatnak a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerinti 

készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.  

(2) Az önkormányzat a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti pénztárból:  

a.) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak rendszeres és nem 

rendszeres személyi juttatása (költségtérítések, kiküldetések) 

b.) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 e Ft-os értékhatárt 

meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások 

c.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben 

kifizethető összege.  

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 

létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés keretében külső 

szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 

jegyző köteles gondoskodni. 

8. Záró és vegyes rendelkezések 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. 

napjától kell alkalmazni.  

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2/2013. (III.01) az önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet.  

 

 

 

  Fedor Attila      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

  polgármester      jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2014. február „   „ 

 

Ládbesenyő, 2014. február  „….”  

 

        Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

         jegyző  
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                                                                1.1.melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez 

Ládbesenyő Önkormányzat 

2014. évi Költségvetésének összevont mérlege 

 

B E V É T E L E K 

        
1. sz. táblázat                                                                                                                                                                                Ezer forintban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sor- 

szám 

Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 12 758 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 320 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 100 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 338 

1.5. Működési célú központosított előirányzatok   

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 12 364 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  12 364 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 6 450 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 1 250 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 250 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.2. Gépjárműadó 5 200 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 5 569 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 90 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek 80 

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek 5 399 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   
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7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 105 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 105 

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 39 246 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2 000 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 000 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 2 000 

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 41 46 
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1.1. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez 
Ládbesenyő Önkormányzat 

2014. évi Költségvetésének összevont mérlege 

 
K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 

Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 141 

1.1. Személyi  juttatások 15 619 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 158 

1.3. Dologi  kiadások 12 628 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 690 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 046 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 105 

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások 2 105 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)   

3.1. Általános tartalék   

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 41 246 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   
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7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 41 246 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -2 000 

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási 

kiadások 9. sor) (+/-) 

2 000 
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Sor- 

szám 

Bevételek  Ezer forintban! Kiadások  Ezer forintban! 

Megnevezés 
2014. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2014. évi 

előirányzat 

1 2 3. 4. 5. 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 12 758 Személyi juttatások 15 619 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 004 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 158 

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  12 628 

4. Közhatalmi bevételek 6 985 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 690 

5. Működési célú átvett pénzeszközök 12 394 Egyéb működési célú kiadások 1 046 

6. 4.-ből EU-s támogatás   Tartalékok   

7. Egyéb működési bevételek       

8.         

9. 
 

      

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 37 141 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 39 141 

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 2 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  2 000 Likviditási célú hitelek törlesztése   

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Betét elhelyezése   

21.    Értékpapírok bevételei       

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 2 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)   

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 39 141 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 39 141 

24. Költségvetési hiány: 2 000 Költségvetési többlet: - 

25. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: - 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)                2.1.melléklet a …./2014. (……) Önkormányzati rendelethez 
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Sor- 

szám 

Bevételek  Ezer forintban! Kiadások  Ezer forintban! 

Megnevezés 
2014. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2014. évi 

előirányzat 

1 2 3 4 5 

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   Beruházások   

2. 1.-ből EU-s támogatás   1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

3. Felhalmozási bevételek 2 105 Felújítások 2 105 

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások   

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek       

10.         

11.     Tartalékok   

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 2 105 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 2 105 

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

14. Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése   

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

16. Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

17. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )   Betét elhelyezése   

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai   

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

23. Értékpapírok kibocsátása       

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek       

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)   
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 

(13.+...+24.) 
  

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 2 105 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 2 105 

27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 

28. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: - 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)                       2.2.melléklet a ……/2014. (….) Önkormányzati rendelethez  
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4. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez 
 

Ládbesenyő Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Helyi adók                         1 200     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel                              50     

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                         1 250     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 
(1) bekezdése alapján. 
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5. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez 

Ládbesenyő Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 

1 2 3 

1.     

2.     

3.     

4. 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES 

ÖSSZEGE                                              -       
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7. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez  

 

      Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 
     Ezer forintban ! 

Felújítás  megnevezése Teljes költség 

Kivitelezés 

kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás 

2013. XII.31-ig 

2014. évi 

előirányzat 

2014. év utáni 

szükséglet 

(6=2 - 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 

Faluközpont felújitása, vizes árok kialakítása 2 105 2014   2 105   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 2 105     2 105   
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      10. melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez  
Adatszolgáltatás  

az elismert tartozásállományról 

       

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata  

       

Költségvetési szerv számlaszáma: 11743080-15548438-00000000 
 

       
Éves eredeti kiadási előirányzat:  41246 

    30 napon túli 

elismert 

tartozásállomány 

öszesen: 

…………….. Ft 

      

Sorszám Tartozásállomány megnevezése  

30 nap  

alatti 

állomány 

30-60 nap  

közötti  

állomány 

60 napon  

túli  

állomány 

Át-

ütemezett 
Összesen: 

1. Állammal szembeni tartozások           

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás           

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás           

4. TB alapokkal szembeni tartozás           

5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé           

6. Egyéb tartozásállomány           

7. Összesen:           
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2. melléklet 

3./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról 

Előterjesztő : a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben működési célra az 

alábbi szervezeteknek adott pénzbeli támogatást: 

 

- Őszinte Mosoly Alapítvány     15.000 Ft 

-  Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete    5.000 Ft 

__________________ 

 

       Összesen: 20.000 Ft 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II. …..) HATÁROZATA 
 

Tárgy:  Beszámoló elfogadása a működési célra átadott 

pénzeszközök felhasználásáról 

  
 Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2013. évre működési célra átadott pénzeszközök 

felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

 

Ládbesenyő, 2014. február 21 

 

 

Tisztelettel: 

Fedor Attila 

polgármester  
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3. melléklet 

4./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 
Tárgy: 2014. évi Közbeszerzési terv 

Előterjesztő: jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33.§-a alapján az ajánlatkérő 

a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig éves közbeszerzési tervet köteles készíteni az 

adott évre tervezett közbeszerzéseiről. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem az erre vonatkozó éves közbeszerzési tervet. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indulhat közbeszerzési eljárás, melyet a tervben szintén 

szerepeltetni kell.  

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét, az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre 

nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, ebben az esetben a 

tervet módosítani és indokolni szükséges. 

A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. Az 

ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 

feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására, majd annak elfogadására.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II. …..) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. évi Közbeszerzési terve 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 

Közbeszerzési tervét  e l f o g  a d j a. 

                      /A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi/ 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Ládbesenyő, 2014. február 21 

Tisztelettel: 

Fedor Attila  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

 

2014. évi 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

  

„TERVEZET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………/2014.(……….) számú határozatával. 
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A 2014. évi költségvetésben nem szereplő, de pályázati lehetőség esetén 

megvalósítandó beruházások: 

 

 

Építési beruházás: 

 

 

1. Belterületi csapadékvíz elvezetés    200.000 e Ft 

2. Játszótér, szabadidőpark építés       20.000 e Ft  

3. Temető felé, sportpálya felé aszfaltos út építése    25.000 e Ft 

 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának folyamatban lévő közbeszerzést érintő 

pályázata nincs. 

 
 

 

Ládbesenyő, 2014. február „      „. 

 

 

 

 

 

 

                Fedor Attila                                               Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

                polgármester           jegyző 
  



33 
 

4. melléklet  

5./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése értelmében 

 

„A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység jogállását, 

feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni.”  

 

A fentiekre való hivatkozással Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása, kiegészítése 

szükséges a belső ellenőrzés feladatai előírása tekintetében.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet-

tervezet jóváhagyására. 

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2014. február 21. 

 

 

 

  Tisztelettel: 

 

         Fedor Attila  

          polgármester 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2014.(II….) önkormányzati rendelete 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
„TERVEZET” 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  A rendelet 57. § - a az alábbiakkal egészül ki:  

 

(2) A belső ellenőrzés feladatai: a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet 

minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, 

felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való 

gazdálkodásának vizsgálatára. 

 

(3) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatok: 

 

a) belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének értékelése, elemzése vizsgálata,  

(jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés) 

b) belső kontrollrendszer gazdaságosságának, hatékonyságának, eredményességének  

vizsgálata 

c)  erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése, vizsgálata 

d)  vagyon megóvásának és gyarapításának vizsgálata, 

e) elszámolások megfelelőségének vizsgálata, 

f)  a beszámolók valódiságának vizsgálata 

g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések 

megfogalmazása  

h) javaslattétel a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 

csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében 

i)  javaslat megfogalmazása a működés eredményességének növelése és a belső 

kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében 

j) belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyilvántartása, nyomon 

követése 

 

A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: 

 

a) szabályszerűségi ellenőrzés: az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, 

illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos 

jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 

b ) pénzügyi ellenőrzés: pénzügyi elszámolások, számviteli nyilvántartások  ellenőrzése; 

c) rendszerellenőrzés: egyes rendszerek kialakításának, működésének átfogó vizsgálata; 

d) teljesítmény-ellenőrzés: a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, 

hatékonyan és eredményesen valósul-e meg; 
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e) informatikai ellenőrzés: informatikai rendszerek megfelelőségének, biztonságának, 

valamint abban tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának, 

védelmének vizsgálata  

 (4) A tanácsadó tevékenység körében ellátható feladatok:  

 

a) megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, kockázatok becslése  

b) ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) közreműködés a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a 

teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 

e) konzultáció és tanácsadás a szervezeti stratégia elkészítésében; 

f) javaslattétel a működés eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek 

javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét 

illetően. 

 

(5) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  

 

Ládbesenyő, 2014. február „   ” 

 

 

 

           Fedor Attila                                                                 Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

            polgármester                                                                               jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február „   „ 

 

 

 

 

 

                                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző 
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5. melléklet 

6./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

(szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megküldte a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, melyet a Társulási 

Tanács 2014. február 19. napján a 8/2014. (II.19) számú határozatával elfogadott. 

 

A módosított társulási megállapodásban javításra került Ládbesenyő település 

polgármesterének a neve, valamint Onga Község Önkormányzata helyett Onga Város 

Önkormányzata szerepel, illetve Szalonna Község Önkormányzata új székhelyet jelentett be. 

 

A fenti változások átvezetésre kerültek a Társulási Megállapodásban.  

 

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

megtárgyalni, majd azt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II…..) HATÁROZATA 
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt 

szavazással az alábbi döntést hozta: 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a mellékletben szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 

2014. 02. 19. napján a 8/2014. (II.19) számú határozatával 
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elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását elfogadja. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Ládbesenyő, 2014. február 27. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Fedor Attila  

polgármester 
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Melléklet a ……./2014. (II.27.) önkormányzati határozathoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodása 

 

 

A 2001. október 9., 

2002. december 19., 

2003. április 14., 

2005. november 4., 

2006. július 5., 

2008. január 28., 

2011. május 31., 

2013. augusztus 09., 

2013. november 06., 

2013. december 11.  

2014. február 19. napján 

 

Történt 

módosításokkal egységes  

szerkezetbe foglalva 
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Az alábbi felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) 

pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36 § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 

hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, 

az alábbi társulási megállapodást kötik.  

 

1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 

 

1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

1.2. Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye: 

1.3.1. Társult tagok: 

 

 

 Önkormányzat neve és címe Lakosságszám  Képviseli 

1.  Abod Község Önkormányzata 3753. Abod, 

Magyar út 42. 

215 Restyánszki Gábor 

polgármester  

2.  Aggtelek Község Önkormányzata 3759. 

Aggtelek, Kossuth L. út 8. 

635 Horkay István 

polgármester 

3.  Alacska Község Önkormányzata 3779. 

Alacska, Dózsa Gy. út.7. 

824 Ujlaki Béla 

polgármester 

4.  Alsódobsza Község Önkormányzata 3717. 

Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 

327 Bűdi Károly 

polgármester 

5.  Alsószuha Község Önkormányzata 3727. 

Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 

463 Hevesi István  

polgármester 

6.  Alsótelekes Község Önkormányzata 3735. 

Alsótelekes, Béke út 36. 

170 Bodnár Tibor 

polgármester 

7.  Alsóvadász Község Önkormányzata 3811. 

Alsóvadász, Fő út 63. 

1580 Kiss Lászlóné 

polgármester 

8.  Arló Nagyközség Önkormányzata 3663. 

Arló, Ady E. út 162. 

3920 Dr. Vámos Istvánné 

polgármester 

9.  Arnót Község Önkormányzata 3713. 

Arnót, Petőfi S. út 120. 

2616 Dr. Üveges István 

polgármester 

10.  Balajt Község Önkormányzata 3780. 

Balajt, Fő út 55. 

465 Szabó Zoltán 

polgármester 

11.  Bánhorváti Község Önkormányzata 3642. 

Bánhorváti, Szabadság út 32. 

1474 Demeter Zoltán 

polgármester 

12.  Berzék Község Önkormányzata 3575. 

Berzék, Petőfi S. út 42. 

1071 Farkas László 

polgármester 

13.  Borsodnádasd Város Önkormányzata 

3671. Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 

3324 Kormos Krisztián 

polgármester 

14.  Bőcs Község Önkormányzata 3574. Bőcs, 

Hősök út 2. 

2808 S. Nagy László 

polgármester 

15.  Dédestapolcsány Község Önkormányzata 

3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

1612 Lukács László 

polgármester 

16.  Dövény Község Önkormányzata 3721. 

Dövény, Rákóczi F. út 11 

294 Szentgyörgyi Veronika 

polgármester 

17.  Edelény Város Önkormányzata 3780. 10298 Molnár Oszkár 
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Edelény, István Király útja 52. polgármester 

18.  Égerszög Község Önkormányzata 3757. 

Égerszög, Béke út 15. 

54 Pozsgai István 

polgármester 

19.  Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608. 

Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 

1899 Gábor Dezső 

polgármester 

20.  Felsőkelecsény Község Önkormányzata 

3722. Felsőkelecsény, Szabadság út 16. 

387 Nagy Albert  

polgármester 

21.  Felsőnyárád Község Önkormányzata 

3721. Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 

1046 Kirila Ferenc 

polgármester 

22.  Felsőtelekes Község Önkormányzata 

3735. Felsőtelekes, Fő út 64. 

762 Fecske Sándor 

polgármester 

23.  Gesztely Község Önkormányzata 3715. 

Gesztely, Szabadság tér 2. 

2809 Simon István 

polgármester 

24.  Gömörszőlős Község Önkormányzata 

3728. Gömörszőlős, Kassai út 38. 

83 É.Kovács Judit Éva  

polgármester 

25.  Hangony Község Önkormányzata 3626. 

Hangony, Rákóczi F. út 138. 

1669 Hangonyi László 

polgármester 

26.  Hernádkak Község Önkormányzata 3563. 

Hernádkak, Fő út 50. 

1779 Hajdu János 

polgármester 

27.  Imola Község Önkormányzata 3725. 

Imola, Rákóczi F. út 48. 

91 Osváth Katalin 

polgármester 

28.  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 

3741. Izsófalva, Izsó M. út 64. 

1854 Fodor Albert 

polgármester 

29.  Jákfalva Község Önkormányzata 3721. 

Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 

560 Vilcsek Ernő 

polgármester  

30.  Járdánháza Község Önkormányzata 3644. 

Járdánháza, IV. Béla út 27. 

1918 Kovács Gábor 

polgármester 

31.  Jósvafő Község Önkormányzata 3758. 

Jósvafő, Petőfi S. út 33. 

279 Garan Béla 

polgármester 

32.  Kazincbarcika Város Önkormányzata 

3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. 

28965 Szitka Péter  

polgármester 

33.  Kánó Község Önkormányzata 3735. 

Kánó, Széchényi út 7. 

171 Gyenesné Garan Edina 

polgármester 

34.  Kelemér Község Önkormányzata 3728. 

Kelemér, Tompa M. út 17. 

523 Kovács László Csaba 

polgármester 

35.  Kissikátor Község Önkormányzata 3627. 

Kissikátor, Szabadság út 4. 

336 Kocsik László Csaba 

polgármester 

36.  Kondó Község Önkormányzata 3775. 

Kondó, Szabadság út 34. 

641 Lovas Bertalan 

polgármester 

37.  Kurityán Község Önkormányzata 3732. 

Kurityán, Kossuth L. út 36. 

1678 Sziráczki Sándor 

polgármester 

38.  Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780. 

Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

302 Fedor Attila 

polgármester 

39.  Mályi Község Önkormányzata 3434. 

Mályi, Széchényi I. út 12. 

4131 Viszokai István 

polgármester 

40.  Mályinka Község Önkormányzata 3645. 

Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

497 Mihály Ferenc 

polgármester 

41.  Meszes Község Önkormányzata 3754. 

Meszes, Fő út 39. 

200 Rozgonyi Tibor 

polgármester 
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42.  Múcsony Nagyközség Önkormányzata 

3744. Múcsony, Fő út 2. 

3211 Viszlai Viktor 

polgármester 

43.  Nagycsécs Község Önkormányzata 3598. 

Nagycsécs, Apponyi út 9. 

832 Gulyás Ottó 

polgármester 

44.  Nyékládháza Város Önkormányzata 3433. 

Nyékládháza, Vasút út 16. 

4992 Urbán Sándorné 

polgármester 

45.  Onga Város Önkormányzata 3562. Onga, 

Rózsa F. út 18. 

4899 Madzin Tibor 

polgármester 

46.  Ormosbánya Község Önkormányzata 

3743. Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

1675 Sike Ferencné 

polgármester 

47.  Ózd Város Önkormányzata 3600. Ózd, 

Városház tér 1. 

36044 Fürjes Pál 

polgármester 

48.  Parasznya Község Önkormányzata 3777. 

Parasznya, Rákóczi F. út 23. 

1232 Horváth Jánosné 

Kecskeméti Ildikó 

polgármester 

49.  Perkupa Község Önkormányzata 3756. 

Perkupa, Kossuth L. út 12. 

877 Molnár Zoltán 

polgármester 

50.  Putnok Város Önkormányzata 3630. 

Putnok, Kossuth L. út 5. 

7016 Tamás Barnabás 

polgármester 

51.  Radostyán Község Önkormányzata 3776. 

Radostyán, Rákóczi F. út 40. 

634 Kelemen József 

polgármester 

52.  Ragály Község Önkormányzata 3724. 

Ragály, Rákóczi F. út 16. 

697 id Dusza László 

polgármester 

53.  Rudolftelep Község Önkormányzata 3742. 

Rudolftelep, József A. út 43. 

758 Rozlozsnik Jánosné 

polgármester 

54.  Sajóbábony Város Önkormányzata 3792. 

Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 

2919 Nagy Imre 

polgármester 

55.  Sajóecseg Község Önkormányzata 3793. 

Sajóecseg, Széchenyi I. út 27. 

1089 Rabi József 

polgármester 

56.  Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636. 

Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 

366 Bartus József 

polgármester 

57.  Sajóivánka Község Önkormányzata 3720. 

Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 

636 Seszták Ottó 

polgármester 

58.  Sajókaza Község Önkormányzata 3720. 

Sajókaza, Petőfi S. út 11. 

3403 Stefán László Mihály 

polgármester 

59.  Sajókápolna Község Önkormányzata 

3773. Sajókápolna, Szabadság tér 25. 

391 Vass Lajos 

polgármester 

60.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 

3791. Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40. 

1553 Kollár Miklós 

polgármester 

61.  Sajólászlófalva Község Önkormányzata 

3773. Sajólászlófalva,Vörösmarty út 15. 

434 Rácz Lajos 

polgármester 

62.  Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656. 

Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 

854 Pál Katalin 

polgármester 

63.  Serényfalva Község Önkormányzata 3729. 

Serényfalva, Kossuth L. út 63. 

1059 Szerna Csaba 

polgármester 

64.  Sóstófalva Község Önkormányzata 3716. 

Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

255 Sztrakon Béla 

polgármester 

65.  Szalonna Község Önkormányzata 3754. 

Szalonna, Tanácsház tér 1. 

1079 Balogh Zsolt 

polgármester 
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66.  Szendrőlád Község Önkormányzata 3751. 

Szendrőlád, Fő út. 63. 

1938 Vadászi Béla 

polgármester 

67.  Szikszó Város Önkormányzata 3800. 

Szikszó, Kálvin tér 1. 

5699 Füzesséri József 

polgármester 

68.  Szögliget Község Önkormányzata 3762. 

Szögliget, Kossuth L. út 57. 

647 Tóthné Mihalik 

Katalin polgármester 

69.  Szőlősardó Község Önkormányzata 3757. 

Szőlősardó, Széchényi út 10. 

134 Holló István 

polgármester 

70.  Szuhafő Község Önkormányzata 3726. 

Szuhafő, Petőfi S. út 4. 

170 Szalóczy Gyuláné 

polgármester 

71.  Szuhakálló Község Önkormányzata 3731. 

Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

1027 Dávid István 

polgármester 

72.  Tardona Község Önkormányzata 3644. 

Tardona, Kossuth L. út 32. 

1099 Danada János 

polgármester 

73.  Teresztenye Község Önkormányzata 3757. 

Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 

30 Brogli Attila 

polgármester  

74.  Trizs Község Önkormányzata 3724. Trizs, 

Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön. 

230 Mácsi Istvánné 

polgármester 

75.  Újcsalános Község Önkormányzata 3716. 

Újcsanálos, Hősök tere 1. 

889 Perge István 

polgármester 

76.  Vadna Község Önkormányzata 3636. 

Vadna, Kassai út 25. 

658 Bencze Péter 

polgármester 

77.  Varbó Község Önkormányzata 3778. 

Varbó, Rákóczi F. út 41. 

1157 Üveges Géza 

polgármester 

78.  Varbóc Község Önkormányzata 3756. 

Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 

54 Ifj Molnár László 

polgármester 

79.  Zádorfalva Község Önkormányzata 3726. 

Zádorfalva, Nagy út 16. 

462 Ruszó Zorán 

polgármester 

80.  Zubogy Község Önkormányzata 3723. 

Zubogy, Szabadság út 1. 

579 Pozsgai Viktor 

polgármester 

81.  Csokvaomány Község Önkormányzata 

3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1. 

843 Mustos Tibor 

polgármester 

82.  Damak Község Önkormányzata 3780. 

Damak, Szabadság út 14. 

258 Baranyay Barnabás 

polgármester 

83.  Debréte Község Önkormányzata 3825. 

Debréte, Petőfi út 3. 

23 Kelemen József Gyula 

polgármester 

84.  Hegymeg Község Önkormányzata 3786. 

Hegymeg, Petőfi út 20. 

125 Varga Zoltánné 

polgármester 

85.  Hidvégardó Község Önkormányzata 3768. 

Hidvégardó, Tornai út 106. 

629 Matusz Tamás 

polgármester 

86.  Komjáti Község Önkormányzata 3765. 

Komjáti, Petőfi út 13. 

246 Bárczi László 

polgármester 
87.  Lak Község Önkormányzata 3786. Lak, 

Kossuth út 1. v 2. 

673 Garai Bertalan 

polgármester 

88.  Lénárddaróc Község Önkormányzata 

3648. Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 

287 Bárdos István 

Gusztávné Bolega 

Mariann polgármester 

89.  Nekézseny Község Önkormányzata 3646. 

Nekézseny, Kossuth L. út 1. 

824 Varga Béla 

polgármester 
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90.  Rakaca Község Önkormányzata 3825. 

Rakaca, Petőfi út 92. 

845 Kiss Béla polgármester 

91.  Rakacaszend Község Önkormányzata 

3826. Rakacaszend, Fő út 13.  

390 Lukács Attiláné 

polgármester 

92.  Sajómercse Község Önkormányzata 3656. 

Sajómercse, Petőfi S. út 27. 

227 Kovács Zoltán 

polgármester 
93.  Sajóvámos Község Önkormányzata 3712. 

Sajóvámos, Munkácsy út 2. 

2209 Komjáthy Lajosné 

polgármester 

94.  Sáta Község Önkormányzata 3659. Sáta, 

Széchényi I. út 19. 

1037 Bakos Péter 

polgármester 

95.  Selyeb Község Önkormányzata 3809. 

Selyeb, Hunyadi J. út 21./1. 

466 Taskó Béla 

polgármester 

96.  Tomor Község Önkormányzata 3787. 

Tomor, Kossuth út 75. 

234 Szilvai Attila 

polgármester 

97.  Tornabarakony Község Önkormányzata 

3765. Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34. 

19 Dr. Szilágyi Ferenc 

polgármester 

98.  Tornanádaska Község Önkormányzata 

3767. Tornanádaska, Kossuth út 44. 

696 Beri Tamás 

polgármester 

99.  Tornaszentandrás Község 

Önkormányzata 3765. Tornaszentandrás, 

Hunyadi út 4. 

225 Krajnyák Dénes 

polgármester 

100.  Tornaszentjakab Község Önkormányzata 

3769. Tornaszentjakab, Rákóczi út 23. 

229 Kondásné Galkó 

Mónika polgármester 

101.  Uppony Község Önkormányzata 3622. 

Uppony, Széchényi út 65. 

309 Balogh Béla 

polgármester 

102.  Viszló Község Önkormányzata 3825. 

Viszló, Fő út 70/a 

75 Répási Mihály 

polgármester 

103.  Hangács Község Önkormányzata 3795. 

Hangács, Szabadság út 21. 

573 Hajdú Zoltán 

polgármester 

104.  Nyomár Község Önkormányzata 3795. 

Nyomár, Szabadság út 45. 

327 Bártfai Attila 

polgármester 

105.  Becskeháza Község Önkormányzata 3903. 

Becskeháza, Fő út 10. 

41 Székely Jenő 

polgármester 

106.  Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346. 

Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 

2996 Ferencz Péter 

polgármester 

107.  Borsodbóta Község Önkormányzata 3658. 

Borsodbóta, Széchényi út 32. 

962 Gulyás János 

polgármester 

108.  Bódvalenke Község Önkormányzata 3768. 

Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 

206 Tóth János 

polgármester 

109.  Boldva Község Önkormányzata 3794  

Boldva, Széchenyi út 50.  

2331 Csabai Gyula 

polgármester 

110.  Borsodszirák Község Önkormányzata 

3796  Borsodszirák,  Bartók B. út 48. 

1199 Tóth Attila 

polgármester 

111.  Bánréve Község Önkormányzata 3654  

Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz. 

1271 Hajdu Gábor József 

polgármester 

112.  Berente Község Önkormányzata 3704. 

Berente, Esze Tamás út 18. 

1183 Juhász József 

polgármester 

113.  Bódvarákó Község Önkormányzata 3764. 

Bódvarákó, Szabadság út 22. 

93 Farkas Árpád 

polgármester 
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114.  Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763. 

Bódvaszilas, Kossuth út 21. 

1174 Fülöp József 

polgármester 
115.  Domaháza Község Önkormányzata 3627. 

Domaháza, Petőfi S. u. 9. 

876 Elek István 

polgármester 
116.  Galvács Község Önkormányzata 3752. 

Galvács, Bereg út 10. 

96 Slezsák József 

polgármester 
117.  Martonyi Község Önkormányzata 3755. 

Martonyi, Fő út 52 

471 Vécsei István 

polgármester 

118.  Muhi Község Önkormányzata 3552. 

Muhi, Rákóczi út 1.v 2. 

520 Czinglérné Tóth 

Gizella polgármester 

119.  Nagybarca Község Önkormányzata 3641. 

Nagybarca, Kossuth út 32. 

956 Vadnai Zoltán Géza 

polgármester 

120.  Rudabánya Város Önkormányzata 3733. 

Rudabánya, Gvadányi út 47. 

2741 Szobota Lajos 

polgármester 
121.  Szendrő Város Önkormányzata 3752. 

Szendrő, Hősök tere 1. 

4259 Tomorszki István 

polgármester 
122.  Szin Község Önkormányzata 3761. Szin, 

Szabadság út 18. 

818 Ötvös Bálint 

polgármester 
123.  Szinpetri Község Önkormányzata 3761. 

Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 

264 Doszpoly Károly 

polgármester 
124.  Szuhogy Község Önkormányzata 3734. 

Szuhogy, József A. út 52. 

1258 Fóris Sándor 

polgármester 
125.  Tornakápolna Község Önkormányzata 

3757. Tornakápolna, Dózsa Gy. 31 

22 Doszpoly Loránd 

polgármester 

 

 

1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

1.5. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: az Mötv.127. §-a szerint a székhely szerint 

illetékes kormányhivatal. 

1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Kazincbarcika   

Város Önkormányzat Képviselő Testülete látja el 

1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 

 

 2. A Társulás időtartama: 

 

A Társulás határozatlan időre jött létre. 

 

 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, tevékenységi köre: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján 

helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 

tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása illetve a lakás- és 

helyiséggazdálkodás, és hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 

feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. 

 

A Társulás célja a tagoknak a  Mötv.13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti 

kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá hatékony, térségi 

szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, valamint e célkitűzések 

alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások elérése, igénybevétele érdekében 
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a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek megteremtése, különös tekintettel a 

KEOP1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú programra. 

 

Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási 

feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése céljából, a szolgáltatások 

fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a 

megfogalmazott célok megvalósítása, a már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer 

továbbfejlesztése, bővítése és működtetése érdekében Önkormányzati Társulás keretei között 

szervezik kötelezően ellátandó közfeladataikat. 

 

A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a  

tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos 

alábbi feladat és hatásköröket: 

 

 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt fejlesztése, közös társulási programok 

kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, az EU konform 

regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és 

fejlesszék, és a térségben elősegítsék a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók 

felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz nemzetközi 

pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás feladatainak megvalósításához 

szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és 

szakmai befektetők közreműködésével. Ennek megfelelően a Társulás feladata a társulás 

közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, tervezési és 

jogszabály előkészítési feladatok ellátása, így különösen: a hulladék keletkezésének 

megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, szelektív gyűjtésére 

vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó szaktanácsadási és oktatási feladatok 

ellátása és a Társulás közigazgatási területére vonatkozó egységes hulladékgazdálkodási terv 

készítése. 

 

Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai 

befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, 

térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, 

mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, 

újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő 

lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek 

kialakítása, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az illegális 

hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkái, 

hulladékhasznosításának iránymeghatározása és megvalósítása is a Társulás feladatát képezi.  

 

A megvalósítandó regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a 

magas technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire 

figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi feltételeknek 

megfelelően. 

 

A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat. 
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3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a Társulási tagok 

feladatai: 

3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi – regionális hulladékgazdálkodási rendszer 

felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása – illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, 

összefogása. Az esetlegesen már megvalósított rendszer bővítésének fejlesztésének 

lehetőségeinek felmérése és ennek megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak 

megfelelő keretek közötti fenntartásának és működtetésének megszervezése.  

 

3.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU 

támogatások elnyerése (ISPA, KEOP stb.).    

 

3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe 

veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek megfelelően 

segítik a projekt megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését. 

 

3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti helyzetének, 

adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem termelésének a bel- és külföldi 

befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése más bel- és 

külföldi térségekkel.       

 

3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 

tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 

 

3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a 

Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: 

 

- a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, módon 

és tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni 

- a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 

- a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, 

módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, 

- a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, 

- a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, 

- az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 

3.3. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Sajó-Bódva regionális 

szilárdhulladék gazdálkodási rendszer az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve 

feladatok teljesítését tűzte ki célul: 

 

1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Sajókaza külterületén 

hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel, 

2. Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása 

kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő Regionális 

Hulladékkezelő Központ részeként, 

3. Hulladékátrakó telepek létesítése, 

4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és fejlesztése, 

5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása 

és rekultivációja 

6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyre vezető – a településeket -  

(Szuhakálló, Múcsony) elkerülő - útszakasz megépítése.  
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7. Egyéb környezetvédelmi beruházások, fejlesztések végrehajtása. 

 

3.4. Szakmai befektetők bevonása 

 

A Társulási Megállapodás aláírásával az alapító önkormányzatok felhatalmazták a Társulást, 

hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott elvek alapján külön 

megállapodást kössön a Projekt megvalósítása érdekében szakmai befektetőkkel 

(továbbiakban: Szakmai Konzorcium), amelyben részletesen meghatározzák, hogy a Szakmai 

Konzorcium milyen, és mekkora mértékű támogatást nyújtson a Társulás javára, illetve 

részletesen meghatározták a felek jogait és kötelezettségeit. 

 

3.5 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a alapján 

helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 

tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása illetve a lakás- és 

helyiséggazdálkodás, és hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (Ht.) 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási 

feladataik ellátása. 

 

3.6. A társulás alaptevékenységi szakágazata 

 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

3.7. Kormányzati funkciókódok 

 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek 

válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

 

4. A Társulás jogállása, társult tagok: 

 

4.1.A Társulás a Mötv.87. §-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának megfelelően jogi személyiséggel 

rendelkezik, működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott 

keretek között, az Áht. 27.§ (4) bekezdése alapján az Áht. valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Ávr.) 

foglaltak szerint látja el. 
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4.2. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek határozattal 

történő felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét. 

 

4.3. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

5. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 

 

A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet,, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai alkalmazandók. 

 

A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - vagyont a 

vagyonleltár tartalmazza. 

 

A Társulás adószáma: 15549989-2-05 

 

A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-322-05 

 

A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 

 

5.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, 

amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 

 

A társulás által célul tűzött projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak 

a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen megállapodásban meghatározott 

keretek között, önállóan jogosult a tulajdonába kerüli vagyontömeg hasznosítására, a Társulás 

működésének időtartama alatt. A Társulás megszűnése esetén, a tagokat a Társulás 

vagyonából, a KEOP projekthez biztosított saját forrásuk/lakosságszám-arányában illeti meg 

tulajdoni részesedés. 

 

5.2. A Társulás bevételei: 

 

5.2.1. A tagok pénzügyi hozzájárulása 

 

A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 

A pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 

önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A pénzügyi 

hozzájárulás alapját képező lakosság létszámának megállapítása az Mötv. 146. § (3) 

bekezdése alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működési költségeinek 

fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 

 

A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a pénzügyi 

hozzájárulást megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásával.  

 

A Társulási tagok a Mötv.93. § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az önkormányzatok által 

vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget nem teljesítő 
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önkormányzatok ellen beszedési megbízást bocsátanak ki, melyhez a  jelen Társulási 

megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak továbbá felhatalmazásukat adják. 

Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítés 

esetére az ott írt szabályozási mód szerint. 

 

A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 napon 

belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a pénzügyi 

hozzájárulást megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák 

meg. 

 

A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagok 

pénzügyi hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 

5.2.2. A Társulás tagjai részéről nyújtott önköltségi árkompenzáció 

 

A jelen társulási megállapodás 1. számú mellékletét képezi a 2014. évre vonatkozó önköltségi 

árkalkuláció táblázata, melyet a tagok kifejezetten elfogadnak és felhatalmazást adnak a 

társulási tanács részére, hogy az önköltségi árkalkulációt minden év december hónapjában 

felülvizsgálja és szükség szerint a következő tárgyév vonatkozásában módosítsa, első 

alkalommal a 2015. év vonatkozásában A módosításhoz a társulási tanács minősített 

többséggel meghozott határozata szükséges. 

 

Az önköltségi árkalkuláció a jogszabályi szempontokat figyelembe vevő olyan számítás, 

amely a társulás tagönkormányzatai számára a folyamatos jogszabályoknak megfelelő 

közfeladat ellátás biztosításához szükséges önköltségi árat tartalmazza a lakosságszám és a 

közfeladat ellátásából származó bevételek alapján. 

 

A tagok rögzítik, hogy azon önkormányzatok, amelyek az éves önköltségi árhoz képest az 1. 

számú melléklet szerint bevételi hiánnyal rendelkeznek a társulás részére 2 részletben 

kötelesek a hiány összegét teljesíteni a tárgyév március 15. napjáig, valamint a második 

részlet tekintetében szeptember 15. napjáig, pénzügyi hozzájárulás címén. 

 

A Társulás az ezáltal keletkezett esetleges többletbevételt kizárólag a hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásra fordíthatja, azzal, hogy az a rendszer fejlesztésére, a közfeladat ellátására 

kijelölt nonprofit, a társulás kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság működésének és 

likviditásának biztosítására használható fel. 

 

A Társulási tanács minden év december hónapjában minősített többséggel döntést hoz a 

megelőző tárgyévet követően, az esetlegesen fennmaradó és fel nem használt többlet 

tekintetében, megállapítja annak mértékét. Az e bekezdés szerinti többlet lakosságszám-

arányosan visszafizetésre kerül a társulás tagönkormányzatai számára az erről meghozott 

társulási tanács döntést követő 30 napon belül. 

 

5.2.3. Nemzetközi és belföldi támogatások 

 

Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.3.2. 

pontban meghatározott ISPA támogatást pályázta meg a Társulás, mely teljes egészében a 

Társulás bevételét képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira használhatja 

fel. Ugyanez vonatkozik a KEOP projekt keretében megvalósuló beszerzésre kerülő 

vagyontárgyakra is, melyek a beruházási szakasz lezárultával a Társulás tulajdonába kerülnek.  
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5.2.4. Egyéb bevételek 

 

a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját 

bevételek, 

 

b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

 

c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 

 

5.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait 

elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak 

kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  

 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a 

pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács erre 

szakosodott ellenőrt is felkérhet. 

 

5.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok gyakorlására vonatkozó 

rendelkezések 

 

A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására kizárólag a 

saját részvételével, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés k) 

pont előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. A Társulás által 

alapított gazdasági társaságra továbbá annak létesítő okiratára a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

rendelkezései megfelelően alkalmazandók  A Társulás által alapított gazdasági társaság a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény hatálya alá tartozik. 
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6. A Társulás szervezete 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 6.1. Társulási Tanács: 

 

A Társulási Tanács a Mötv.94. §-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait 

képező önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az összességéből áll. 

Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 

 

Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  

 

A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által 

átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat és 

hatáskörben. 

 

Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet.  

 

A Társulási Tanács tagjai – képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban 

végzett tevékenységükről.  

 

A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  

 

 

 

MUNKASZERVEZET 

 

 

TÁRSULÁSI TANÁCS 

 

 

SZAKMAI KONZORCIUM 

 

TÁRSULÁS ELNÖKE 

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
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A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike 

jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése 

kimondta a megalakulását.  

 

6.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és alelnököt választ. 

 

6.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

 

a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet megkötéséről, 

amelyben a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot meghaladó mértékben vállalna 

pénzügyi kötelezettséget, 

b/ a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása és 

visszahívása. A felsoroltak feladataikat díjazás nélkül látják el. 

c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  

d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  

e/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 

g/ a 3.4. pontban foglaltak szerinti megállapodás jóváhagyása 

f/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek 

 

A c-d/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített többségű 

(Mötv.94. § (7) bekezdés.) döntése szükséges. 

 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

 

A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi esetekben.  

a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  

b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 

c/ az Mötv.50. §-ában foglaltakra nézve az Mötv. 95. § (3) bekezdésére tekintettel 

 

6.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal, a 

Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden 

esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 6.1.2. pontjában meghatározott 

kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével 

indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva, azt a törvényességi 

felügyeleti jogokat a Mötv. 127. §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatal 

kezdeményezi.  

 

6.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács elnöke, 

akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 

 

6.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási Tanácsban 

egy szavazattal rendelkezik. 

 

6.1.6. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 6.1.5. pont alapján meghatározott szavazati 

joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-képviselője 

több, mint fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.    
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A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve a 

meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv.94. § (8) 

bekezdés) 

 

A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás visszavonásig érvényes, 

melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 

 

6.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  

 

6.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 

napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. 

 

6.1.9. A Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal vesznek 

részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell 

szólniuk, ha bármely képviselő azt kéri. 

 

6.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire és megküldésére vonatkozóan az Mötv.52. § (1)-(2) 

bekezdései irányadóak, az Mötv.95. § (3) bekezdésére tekintettel. 

 

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott 

személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv.127. 

§-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 

 

6.1.11. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak 

szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A Társulási Tanács 

tagjai félévente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás 

működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 6.3. pontban foglalt 

pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is. 

 

6.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 

 

6.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 6.1.2. és 6.1.6. pontban 

foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, 

megbízatásának megszűnéséig tart. 

 

A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt. 

 

A Társulási Tanács tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök segítik az Elnök munkáját és 

teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk időtartamára a 6.2.1. pontban 

megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

 

6.2.2. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás gazdasági 

feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem költségvetési szerv. 

 

6.2.3. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 

megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek 

intézését az újonnan megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást készíteni. 
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6.2.4. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök: 

 

a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 

b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítéséről, 

c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

d/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, 

a Társulás feladatainak megvalósításáról. 

 

Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, 

illetve a Társulási Tanács előír számára. 

 

6.2.5. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles 

eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai, 

valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 

 

6.2.6. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács 

ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási Tanács 

hatáskörét nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó 

költségeket a pénzügyi hozzájárulástagok pénzügyi hozzájárulásának terhére abból fedezi. 

 

6.2.7. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 

Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási 

Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új 

Elnököt. Az Elnök lemondásával az Alelnök megbízatása nem szűnik meg. 

 

6.2.8. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén. 

 

Az Elnök az aktuális feladatok kapcsán szükség szerint koordinációs értekezletet tart az 

Alelnökkel és a hulladékkezelési centrumnak helyt adó település polgármesterével. 

 

6.2.9. Az Elnök köteles jelen szerződés 5.2.2. pontjában meghatározott pályázatok 

benyújtására. Képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a Közvetítői 

Szervezet (KSZ) és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a közbeszerzési pályázatokon 

nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.  

 

Az Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

6.2.10. Az elnök megbízása megszűnik: 

- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 

- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 

- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  

- lemondással, 

- elhalálozással 

 

A Tanács alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések az 

irányadók.  

 

A Tanács alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási 

Tanács által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel helyettesíti.  
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6.3. Pénzügyi Bizottság 

 

6.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján 9 tagú Pénzügyi 

Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság 1 tagját a Társulási Tanács a Pénzügyi Bizottság 

elnökének választja meg.  

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a hulladékkezelési centrumnak 

helyt adó település polgármestere. 

 

A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének 

ellenőrzéséről. 

 

A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnök gazdasági szervezeten keresztül 

történő gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, 

áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. 

 

A Pénzügyi Bizottság feladatköre továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi 

beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett 

minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége 

szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni. 

 

A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, 

ha jogszabályba, Társulási szerződésbe ütköző vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, 

mulasztást tapasztal. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök. 

 

6.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített 

beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10%-

ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést 

lefolytatni. 

 

6.4. Szakmai Konzorcium 

 

A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése 

érdekében Szakmai Konzorcium segítségét veszi igénybe, melynek tagjai:  

 

1. ÉHG Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  

2. CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  

3. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője 

 

A Társulási Tanács, valamint a Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási megállapodás 3. 

pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges kérdést egyeztet, 

megvitat, határozati javaslatukat véleményezi. 

 

A projektek megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő 

valamennyi lényeges kérdésben a Tanács köteles a Szakmai Konzorcium támogató 

szakvéleményét beszerezni. 
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6.5. Munkaszervezet 

 

A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyönkormányzata, Kazincbarcika 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, mely feladatok ellátására 3 fő külön 

kijelölésre kerül. 

 

A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, 

fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, 

vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási 

kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 

 

A Munkaszervezet 3 tagból áll: 

- gazdasági, műszaki vezető, valamint adminisztrátor 

 

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény, továbbá azzal összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény egyes rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke jogosult, 

azzal, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207§ (2) bekezdésében 

foglaltak tekintetében is a Társulás Elnöke gyakorolja a tulajdonosi jogokat.  

 

 

6.6. Költségvetési Irányító Szerv 

 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával a Társulás 

költségvetési felügyeleti szerveként  

- Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő Testületét jelölik ki 

 

A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 

rendeletrendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  

 

7. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör 

 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az 

önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – figyelemmel a Mötv.42. §-ára is – a 

Társulásra ruházzák az alábbi feladat és hatásköröket: 

 

a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzorciummal való megállapodás 

megkötése, a Társulási Tanács jóváhagyása esetén 

 

b) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos üzemeltetői 

szerződések megkötése, 

 

c) jelen szerződésben a Társulás feladatainak ellátása érdekében a Társulási Tanácsra 

átruházott valamennyi feladat és hatáskör. 
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8. A Társuláshoz való csatlakozás 

 

8.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 

kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a Mötv 89 § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba való belépés mellett dönt 

és a Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás 

munkájában, a tagdíjat költségvetésében tervezi, és azt befizeti a Társulás részére. 

 

8.2. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt jóvá, 

kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni 

kívánó azon – megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok képviselő-testületei 

számára, akikkel a műszaki kapcsolat már megvan, illetve az kialakítható, és akik jelen 

szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő 

képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges a 

Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország 

határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok 

teljesítése érdekében megállapodást kötni. 

 

8.3. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási szándék 

kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített 

többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot értesíteni kell. A 

határozatban kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat 

megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

 

A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére vonatkozóan 

módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 

 

9. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 

 

9.1. A Társulási Megállapodás módosításának feltételei 

 

A Társulási Tanács által meghozott döntést a Társulás minden tagjának képviselő-testületi 

határozattal el kell fogadnia. A Társulás tagjai kötelesek a zavartalan működés biztosítása 

végett a Társulási Tanács ülésén készült jegyzőkönyv megküldését követően tartandó 

képviselő-testületi ülésre elő terjesztenie a Társulási Tanács által meghozott döntést, és a 

meghozott határozatot megküldeni a munkaszervezet részére. 

 

9.2. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 

 

a.) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével 

b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 

c.) bíróság jogerős döntése alapján, 

d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 

e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 

 

9.3. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére 

vonatkozó elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak meg. A Társulás 

megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon - a Szakmai Konzorciummal, illetve 
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üzemeltetőkkel történő elszámolás után – a társult tagok lakosságarányosan számított 

tulajdoni hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonába kerül.  

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a pénzügyi hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel. 

 

9.4. A Társulásból kiválni a naptári negyedév utolsó napjával – december 31-i hatállyal – 

lehet. A Mötv.89.§ (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel hozott 

döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási 

Tanáccsal közölni. 

 

Kiválás esetén a kiváló tag által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Társulás tulajdonában 

marad.  

 

Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi pénzügyi hozzájárulásnak megfizetésére és köteles a 

kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű megtérítésére. 

 

A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a támogatási szerződések (pl: ISPA) ide 

vonatkozó pontjait figyelembe venni. 

 

9.5. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – kizárhatja azt a tagot, 

aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett 

eleget. 

 

Ilyen fontos oknak minősül például, ha a tag a megállapodásban vállalt pénzügyi 

hozzájárulását nem fizeti meg. 

 

A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 

felhívni az érintett képviselő-testületet. 

 

A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmazni 

kell. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen megállapodás a minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy időben 

történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.  

 

Az Elnök köteles a Társulási megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló 

Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz benyújtatni 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 

 

A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek közepén a 

társulás emblémája van.  

 

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 

meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Tagok között a társulás működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt a Mötv.92.§-a 

alapján.  
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Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a felügyeletet ellátó szervet. 

Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 

 

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 

(XII. 31.) Kormány rendelet az irányadó. 

 

A fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag önkormányzatok 

képviselő testületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó 

döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és 

határozatszámának feltüntetésével és csatolásával.  
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1. számú melléklet 

 

Sorszám Település 

KSH 2011. évi 

népszámlálás 

alapján (fő) 

Településre jutó 

önköltség 2014. 

1. Abod 215 1 529 655 

2. Aggtelek 635 4 517 819 

3. Alacska 824 5 862 493 

4. Alsódobsza 327 2 326 499 

5. Alsószuha 463 3 294 095 

6. Alsótelekes 170 1 209 495 

7. Alsóvadász 1580 11 241 187 

8. Arló 3920 27 889 528 

9. Arnót 2616 18 611 991 

10. Balajt 465 3 308 324 

11. Bánhorváti 1474 10 487 032 

12. Becskeháza 41 291 702 

13. Berente 1183 8 416 661 

14. Berzék 1071 7 619 817 

15. Bódvalenke 206 1 465 623 

16. Bódvarákó 93 661 665 

17. Bódvaszilas 1174 8 352 629 

18. Borsodbóta 962 6 844 318 

19. Borsodnádasd 3324 23 649 181 

20. Bőcs 2808 19 978 009 

21. Csokvaomány 849 6 040 360 

22. Damak 258 1 835 586 

23. Debréte 23 163 638 

24. Dédestapolcsány 1612 11 468 857 

25. Domaháza 876 6 232 456 

26. Dövény 294 2 091 715 

27. Edelény 10298 73 266 928 

28. Égerszög 54 384 192 

29. Farkaslyuk 1899 13 510 769 

30. Felsőkelecsény 387 2 753 379 

31. Felsőnyárád 1046 7 441 951 

32. Felsőtelekes 762 5 421 383 

33. Galvács 96 683 009 

34. Gesztely 2809 19 985 124 

35. Gömörszőlős 83 590 518 

36. Hangony 1669 11 874 393 

37. Hegymeg 125 889 334 

38. Hernádkak 1779 12 657 008 

39. Hidvégardó 629 4 475 131 

40. Imola 91 647 435 

41. Izsófalva 1854 13 190 608 

42. Jákfalva 560 3 984 218 

43. Járdánháza 1918 13 645 948 
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Sorszám Település 

KSH 2011. évi 

népszámlálás 

alapján (fő) 

Településre jutó 

önköltség 2014. 

44. Jósvafő 279 1 984 994 

45. Kánó 171 1 216 610 

46. Kazincbarcika 28965 206 076 576 

47. Kelemér 523 3 720 975 

48. Kissikátor 336 2 390 531 

49. Komjáti 246 1 750 210 

50. Kondó 641 4 560 507 

51. Kurityán 1678 11 938 426 

52. Ládbesenyő 302 2 148 632 

53. Lak 673 4 788 177 

54. Lénárddaróc 287 2 041 912 

55. Mályi 4131 29 390 725 

56. Mályinka 497 3 535 994 

57. Martonyi 471 3 351 012 

58. Meszes 200 1 422 935 

59. Múcsony 3211 22 845 223 

60. Muhi 520 3 699 631 

61. Nagybarca 956 6 801 630 

62. Nagycsécs 832 5 919 410 

63. Nekézseny 824 5 862 493 

64. Nyékládháza 4992 35 516 460 

65. Onga 4899 34 854 795 

66. Ormosbánya 1675 11 917 081 

67. Ózd 36044 256 441 364 

68. Parasznya 1232 8 765 280 

69. Perkupa 877 6 239 570 

70. Putnok 7016 49 916 563 

71. Radostyán 634 4 510 704 

72. Ragály 697 4 958 929 

73. Rakaca 845 6 011 901 

74. Rakacaszend 390 2 774 723 

75. Rudabánya 2741 19 501 326 

76. Rudolftelep 758 5 392 924 

77. Sajóbábony 2919 20 767 738 

78. Sajóecseg 1089 7 747 882 

79. Sajógalgóc 366 2 603 971 

80. Sajóivánka 636 4 524 934 

81. Sajókápolna 391 2 781 838 

82. Sajókaza 3464 24 645 236 

83. Sajókeresztúr 1553 11 049 091 

84. Sajólászlófalva 434 3 087 769 

85. Sajómercse 227 1 615 031 

86. Sajóvámos 2209 15 716 318 

87. Sajóvelezd 854 6 075 933 

88. Selyeb 466 3 315 439 



62 
 

Sorszám Település 

KSH 2011. évi 

népszámlálás 

alapján (fő) 

Településre jutó 

önköltség 2014. 

89. Serényfalva 1059 7 534 441 

90. Sóstófalva 255 1 814 242 

91. Szalonna 1079 7 676 735 

92. Szendrő 4259 30 301 403 

93. Szendrőlád 1938 13 788 241 

94. Szikszó 5699 40 546 536 

95. Szin 818 5 819 805 

96. Szinpetri 264 1 878 274 

97. Szögliget 647 4 603 195 

98. Szőlősardó 134 953 367 

99. Szuhafő 170 1 209 495 

100. Szuhakálló 1027 7 306 772 

101. Szuhogy 1258 8 950 262 

102. Tardona 1099 7 819 028 

103. Teresztenye 30 213 440 

104. Tomor 234 1 664 834 

105. Tornabarakony 19 135 179 

106. Tornakápolna 22 156 523 

107. Tornanádaska 696 4 951 814 

108. Tornaszentandrás 225 1 600 802 

109. Tornaszentjakab 229 1 629 261 

110. Trizs 230 1 636 375 

111. Újcsanálos 889 6 324 947 

112. Vadna 658 4 681 456 

113. Varbó 1157 8 231 680 

114. Varbóc 54 384 192 

115. Viszló 75 533 601 

116. Zádorfalva 462 3 286 980 

117. Zubogy 579 4 119 397 

  Összesen 201 938 1 436 723 344 
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      6. melléklet     

         7./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 27. napján tartandó soron következő ülésére 

(szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Tárgy: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói 

Hulladékgazdálkodási tervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megküldte a 

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét, 

mely a hatósági engedélyezési eljárás része.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hulladékgazdálkodási 

Tervet megtárgyalni, majd azt követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (II…..) HATÁROZATA 

 

Tárgy: A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervének elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói 

hulladékgazdálkodási terv” című előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztést megtárgyalta és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét 

elfogadta. 

 

A Hulladékgazdálkodási terv a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ládbesenyő, 2014. február 27. 

Tisztelettel: 

Fedor Attila  

polgármester 


