EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. december 29-én megtartott rendkívüli ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Vélemény Soltész András r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
2./ Beszámoló a városban végzett temetkezési tevékenységgel kapcsolatos
feladatellátásról
3./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása
4./ Sportpálya üzemeltetéséről
5./ „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására szóló
152/2011.(VIII.23.) számú határozat visszavonásáról

E d e l é n y, 2011. december 29.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné,
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné
Sándor Ibolya képviselők, Vattay Béla alpolgármester

Igazoltan távol:

Virág Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
290./ számú előterjesztésnél:

Dr.Antal István Edelényi Városi Rendőrkapitányság vezetője
Soltész András r.alezredes

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 10 fő jelen van
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Vélemény Soltész András r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a városban végzett temetkezési tevékenységgel kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó: polgármester
3./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása
Előadó: polgármester
4./ Sportpálya üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
5./ „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására szóló
152/2011.(VIII.23.) számú határozat visszavonásáról
Előadó: polgármester
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
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Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
284/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Vélemény Soltész András r. alezredes kapitányságvezetői
kinevezéséről
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a városban végzett temetkezési tevékenységgel
kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: polgármester
3./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása
Előadó: polgármester
4./ Sportpálya üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
5./ „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása
alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban
történő feladatellátására szóló 152/2011.(VIII.23.) számú
határozat visszavonásáról
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Vélemény Soltész András r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 290./ sorszám alatt.)
Polgármester a lakosság tájékoztatás végett elmondja, hogy Dr.Vereczkei Csaba
rendőr dandártábornok úr, megyei főkapitány 2011. december 13-án kelt levelében
arról tájékoztatta, hogy Dr.Antal István kapitány urat 2012. január 1-jével az encsi
kapitányság vezetésével bízza meg.
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Ez egy hónapos megbízás, majd február 1-jétől várható kinevezése, és az Edelényi
Városi Rendőrkapitányság vezetésével 2012. január 1-jétől Soltész András alezredes
urat bízza meg, várhatóan szintén február 1-jei kinevezéssel.
Ezt követően megkérdezi Dr.Antal István kapitány urat és Soltész András alezredes
urat, hogy kívánnak-e szólni.
Dr.Antal István Edelényi Városi Rendőrkapitányság vezetője elmondja, hogy
főkapitány úrtól egy újabb feladatot kap, ami számára nagyon megtisztelő. Az encsi
kapitányságra fog menni december 31-el. Köszöni a lehetőséget, hogy biztosították
számára, hogy a képviselő-testülettől és a lakosságtól is el tud köszönni, hiszen öt és
fél évet töltött ebbe a pozícióba, az öt és félévet teljesítette edelényi
rendőrkapitányként. Köszöni azt a támogatást, amit ez alatt az időszak alatt adtak
számára anyagilag is és erkölcsileg is, hiszen a képviselő-testületi üléseken a
beszámolóit mindig elfogadtak 100 %-os egyetértéssel, de a mindennapokban is
érezte azt, hogy nemcsak őt, hanem rajta keresztül az edelényi rendőrkapitányság
valamennyi dolgozóját, ezen keresztül a közbiztonságot maximálisan támogatták. Azt
kéri, hogy utódját, és rajta keresztül továbbra is támogassák az edelényi
rendőrkapitányság dolgozóit, hiszen csak közösen tudnak egy elfogadható szintű
közrendet, közbiztonságot teremteni. Bízik abban, hogy az elkövetkezendő években
ugyan ilyen jó eredményeket fog elérni az edelényi rendőrkapitányság, mint amit
elértek ez alatt a néhány év alatt. Ő egy nagyon jó, eredményes kapitányságot
örökölt annak idején Dr. Mecser Tamás ezredes úrtól, s neki az volt a feladata, hogy
a jó színvonalat tartsa. Bízik abban, hogy a képviselő-testület is egyetért abban ez a
feladat teljesítve lett, mert ez nem könnyű, hiszen minden évben történnek olyan
események, ami miatt a rendőrségnek, a rendőri vezetőknek reagálni kell különböző
dolgokra, és nem tudják azt mondani, hogy már kész. Ez így lesz a jövőben is. Azt
látja, hogy a jelenlegi személyi állomány mindent megtesz, és mindent meg tud tenni
annak érdekében, hogy az eredményeket fenn tudják tartani. Kicsit fájó szívvel
búcsúzik, mert szeretett itt lenni Edelényben, nagyon jó érzésekkel távozik, de ez
egy ilyen szakma. Leginkább a kollégáit sajnálja, hiszen ez alatt az időszak alatt az
állomány nagy része kicserélődött, sok vezetőt már ő nevezett ki, sok beosztottat is.
Úgy gondolja, hogy egy nagyon jó rendőrkapitányságot sikerült felépítenie. Bízik
abban, hogy továbbra is támogatják őket, mert megérdemlik a támogatást.
Soltész András alezredes rövid bemutatkozásában elmondta, hogy 1987-ben
végzett a Kilián György Repülő-műszaki Főiskolán fedélzet-technikai, fegyverüzemmérnök szakon. A főiskola elvégzését követően Taszáron teljesített hivatásos
katonai szolgálatot a második repülő századnál fegyvermérnöki munkakörben. 1992ben került át a rendőrség állományába, ezen belül is az Edelényi Városi
Rendőrkapitányság Szendrői Rendőrőrs nyomozói munkakörébe. 1995-ben került
kinevezésre ugyanebbe a törzsparancsnoki beosztásba, majd 1998. óta teljesít
jelenlegi beosztásában szolgálatot. Eddig végzett tevékenysége alapján főkapitány
úr megtisztelte azzal, hogy az Edelényi Városi Rendőrkapitányság vezetését 2012.
január 1-jétől rábízza és bízik abban, hogy fog tudni élni a bizalmával. Egy
kapitányság életében egy vezetőváltás mindig jelentős esemény, arra fog törekedni,
hogy ez az esemény ne legyen negatív értelemben fordulópont, vagy törés sem az
állomány, sem a térség lakossága számára.
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Bizonyára lesznek vezetésbeli különbözőségek, de ezek a különbözőségek az
egyéniségből fakad, semmiképpen nem jelentheti azt, hogy valaki másképp csinálja,
vagy rosszabbul, vagy jobban. Arra fog törekedni, hogy a térség közrendközbiztonsága, amik kialakultak, megmaradjanak, és ha lehet, még erősítsenek rajta.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Baricska Jánosné képviselő köszöni Dr.Antal István úrnak az eddig végzett
eredményes munkáját, és kívánja, hogy Encsen is hasonló eredményeket érjen el,
melyhez sok sikert kíván.
Magyar Árpádné képviselő sajnálja, hogy Dr.Antal István kapitány úr elmegy
Edelényből, új munkahelyén sok sikert kíván. Soltész András alezredes urat úgy
gondolja, hogy mindenki jól ismeri Edelényben, olyan vezető, akinek van tekintélye.
Munkájához jó erőt, egészséget kíván.
Polgármester a saját és a lakosság véleményét tolmácsolja a most elköszönő
Dr.Antal István kapitány úrnak, megköszöni azt az öt és féléves munkáját, amit
Edelényben, illetve a 47 településen a kapitányság ellátási területén végzett. Azt
gondolja, hogy kiváló eredménnyel, és a szinten tartás bőven megtörtént Mecser
Tamás kapitány úr után, hiszen ebben a térségben, akármilyen is a lakosság
összetétele, akármilyen is a lakosság szociális összetétele, egyet el lehet mondani,
hogy a közrend-közbiztonság területén kiváló helyzetben vannak az ország sok más
részéhez képest. Megköszöni azt az együttműködést is, amit a rendőrkapitányság és
az önkormányzat között kapitány úr tanúsított. Az önkormányzat erejéhez képest
szintén hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres legyen a kapitányság tevékenysége. Jó
lett volna, ha többet tudtak volna segíteni, de sajnos a lehetőségeik eléggé
korlátozottak. Sok sikert kíván Dr.Antal István kapitány úrnak azon a területen, ahová
áthelyezésre kerül, hiszen az encsi kapitányság nagyobb területű, és talán még
hátrányosabb részei vannak, mint az edelényi térségnek. Biztos abban, hogy új
munkahelyén is meg fogja oldani azt a feladatot, ami ott vár rá.
A lakosság nevében megköszöni kapitány úr tevékenységét.
Soltész András leendő kapitány úrnak azt kívánja, hogy ugyanilyen
eredményességgel folytassa a munkáját, ezt a nem egyszerű feladatot, ami ebben a
térségben a rendőrkapitányra vár. Abban is biztos, hogy az ő hozzáállása, szakmai
elhivatottsága, eddigi pályafutása, tevékenysége bizonyos fokú garancia arra, hogy
itt folyamatosság lesz a közrend, közbiztonság területén úgy a városban, mint a
kapitányság ellátási területén, a 47 településen. Azt szeretné megjegyezni, hogy ő is
került valamikor 20 évvel ezelőtt olyan szituációba, hogy az addigi munkatársaival,
akik közül nagyon sokan barátai is voltak, egyik pillanatról a másikra úgy változott
meg a viszony, hogy ő lett a főnökük és bizony az ilyen szituációt nem egyszerű
kezelni, amikor valaki egy közegből egyik pillanatról a másikra vezetővé válik. Biztos
abban, hogy Soltész András leendő kapitány ezt a problémát is meg fogja oldani.
Ehhez is sok sikert, erőt, egészséget kíván.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
285/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Vélemény Soltész András r.
kapitányságvezetői kinevezéséről

alezredes

A képviselő-testület megtárgyalta Soltész András r.
alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület megköszöni Dr. Antal István r.
alezredes Edelényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének több éves eredményes munkáját, és
további sok sikert kíván pályafutásához.
2. A Képviselő-testület támogatja, Soltész András r.
alezredes kinevezését az Edelényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába 2012.
február 1-jei hatállyal.
3. A Képviselő-testület eredményes és hatékony munkát
kíván Soltész András r. alezredesnek kapitányságvezetői munkájához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban
feladatellátásról
Előadó: polgármester

végzett

temetkezési

tevékenységgel

kapcsolatos

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 291./ sorszám alatt.)
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a december 14-i testületi ülésen ez a
napirend levételre került, azóta tisztázódtak azok a jogi kérdések, amelyek akkor
felvetődtek.
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a Kerékgyártó és
Társa Kft., mely Edelény városban a temetkezési tevékenységet végzi, 2012 évben
nem emel szolgáltatási díjat.
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Az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
286/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló
a
városban
végzett
temetkezési tevékenységgel kapcsolatos
feladatellátásról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta a Kerékgyártó és Társa Kft. Edelény
városban
végzett
temetkezési
tevékenységgel
kapcsolatos
feladatellátásról
szóló
2011.
évi
beszámolóját és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 292./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester az iskolás gyermekek szüleinek tájékoztatásául elmondja, hogy új
beszállító fogja vinni az iskolatejet az iskolákba 2012. január 2-től, változatosabb lesz
a „menü”, hétfőn tej, kedden kakaó, szerdán joghurt, csütörtökön csokis tej, pénteken
tej.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.

Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
287/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzat által fenntartott
iskolatejjel való ellátása

iskolák

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Edelény Város Önkormányzata (képviseli:
Molnár Oszkár) és az „Egertej” Tejipari Kft. (képviseli:
Almási Csaba) közötti 2012. január 2.- 2012.
december 31.-ig tartó szállítási szerződéskötést
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester, jegyző

Melléklet a 287/2011.(XII.29.) számú határozathoz

Szállítási Szerződés
Amely létrejött egyfelől Edelény Város Önkormányzata Fenntartó, mint Megrendelő (a
továbbiakban: „Megrendelő”), képviseli: Molnár Oszkár polgármester,
másfelől az Egertej Kft. (3300 Eger, Sas u. 60.), képviseli: Ötvös Imre ügyvezető
megbízásából Almási Csaba igazgató helyettes), mint Szállító (a továbbiakban: „Szállító”)
között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerződő felek jelen megállapodást a 2012. évi óvoda-, iskolatej program
szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet – jogszabályi rendelkezés
(továbbiakban: „R”) - alapján és szerint kötik annak érdekében, hogy a Megrendelő által az
„R” szerint az alább megjelölt közoktatási intézményekben lévő tanulóknak az iskolatej
programban szereplő tejtermékekkel történő ellátását biztosítsák.
2./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján történő szállításokra járó támogatás
előfinanszírozását vállaló fél a Szállító, az Egertej Kft.
3./ Felek rögzítik, hogy a R. szempontjából Szállító kérelmezőnek minősül, s mint ilyen
vállalja, hogy a R 8. § (2) bekezdésében meghatározott időszakok tekintetében a R 8. §.
szerinti támogatási kérelmét benyújtja.
4./ Felek jelen szerződést 2012. január 2. napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig
terjedő időszakra kötik.
5./ Szállító a Megrendelő által előzetesen közölt mennyiségű, és jelen szerződésben
meghatározott minőségű és csomagolású terméket az alábbi teljesítési helyszín(ek)en
köteles átadni Megrendelőnek (megbízottjának):
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Intézmény név
Borsodi Általános
Iskola
Borsodi Általános
Iskola Martinkó András
Tagiskola

Az intézmény címe, a teljesítés
helyszíne

OM
azonosító

Tanuló
k
száma

3780 Edelény, Borsodi út 150.

201563

290

3734 Szuhogy, Rákóczi út 10.

201563

114

A fentebb megjelölt intézmény(ek)ben, a szerződés szerinti időszakban a tanítási, illetőleg
foglalkozási napok száma: 183 nap.
Felek ezzel összefüggésben rögzítik, hogy az átadási helyen az átadás időpontjában
Megrendelő megfelelő meghatalmazással rendelkező személyt jelöl ki az iskolatej
átvételére. Külön meghatalmazás hiányában az átadási helyen jelen lévő, és az áruátvételt
végrehajtó személyt Megrendelő megbízottjának kell tekintetni.
6./ Felek rögzítik, hogy a 4./ pontban megjelölt időszak alatt a R. 8. § (2) bekezdése szerinti
időszakokban a jelen szerződés teljesítésével érintettek száma:
Időszak
a: 2012. jan. 01. és 2012. febr. 29. között
b: 2012. márc. 1. és 2012. áprl. 30. között
c: 2012. máj. 1. és a nyári szünet kezdete
között
d: 2012. szept. 1. és 2012. okt. 31. között
e: 2012. nov. 1. és 2012. dec. 31. között

Általános iskola
Normál
Speciális
404
0
404
0
404
0
404
0
404
0

Összesen
404
404
404
404
404

7./ A jelen szerződéssel érintett iskolatej átadás-átvételének, valamint kiosztásának rendje:
A legalább az előző munkanap 12:00 óráig előre közölt Megrendelői igények alapján
Szállító az egyes teljesítési helyeken legkésőbb 9:00 óráig, a Megrendelő által erre a célra
megjelölt helyszínen, Megrendelő megbízottjának átadja a megrendelt terméket.
Az átvétel tényét felek a szállítólevélen írásban rögzítik akként, hogy amennyiben a
minőségre illetőleg az átadott mennyiségre vonatkozó megjegyzés azon nem szerepel, úgy a
teljesítést mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében elfogadottnak tekintik, s utóbb
ezen bizonylat képezi az elszámolás alapját.
Megrendelő a kiszállított, támogatott termék kiosztását úgy ütemezi, hogy az a szállítás
napjának délelőttjén az érintett tanulók részére megtörténjen.
8./ A leigazolt szállítólevelekről Szállító havonta számlát állít ki, melynek fizetési határideje
jelen szerződés 11./ pontja szerinti.
9./ Jelen szerződéssel Szállító Megrendelő megrendelésére a R 7. § (1) bekezdése szerinti,
alábbi termékeket szállítja:
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Beso
rolás
7. §
(1)
bek.
a)
pont

7. §
(1)
bek.
c)
pont

7. §
(1)
bek.
d)
pont

TejEgységnyi
Termék Kategóri Kiszeremennyisé egyenérté
név
a
lési mód
g
k
1234/2007/EK rendelet XIII.
Egri tej,
melléklet III. pontja szerinti, 2,8 %
Egri
zsírtartalmú tej és az MÉ 13. sz.
kakaós
műa.
1 liter = 1
I.
2 dl
melléklet B rész1.1.1. pontja szerinti tej, Egri
pohár
liter
félzsíros ízesített tejkészítmény, csokoládé
minimum 90 % (m/m) tejhányaddal
s tej
A MÉ 13. számú melléklet B rész
7.1.1. vagy 7.1.2. pontban
meghatározott, nem ízesített
ömlesztett sajtok, amely a bizottsági Sajtmeste
rendelet I. számú mellékletének III.
r,
2x25 gr
1 kg =
III.
50 gr
pontjának megfelelően 90
ömlesztett
cikk sajt
2,912 liter
tömegszázalékban tartalmaz sajtot
sajt
és megfelel a MÉ 13. számú
melléklet B rész 7.3. pontja szerinti
félzsíros vagy zsíros kategóriának
A MÉ 13. számú melléklet B rész
2.1.1. pont a) alpontjában
meghatározott élőflórás savanyú
Egri kefir,
natúr tejkészítmény, amely a
műa.
1 kg =
Egri
IV.
150 gr
bizottsági rendelet I. számú
pohár
0,971 liter
joghurt
melléklet I. kategória c) pontjának
megfelelően 90 tömegszázalékban
tartalmaz tejet
A szállításra kerülő termékre
vonatkozó, teljesített előírás

A táblázatban szereplő valamennyi termék megfelel a R 2. mellékletében meghatározott
minőségi követelményeknek.
10./ Jelen szerződés időszakában Szállító az adott terméket az alábbi, kiszerelési egységre
vonatkozó egységáron bocsátja Megrendelő rendelkezésére:
I. kategóriájú termék: nettó 46,78 Ft/2 dl, bruttó 55,20 Ft/2 dl (27,60 Ft/dl).
III. kategóriájú termék: nettó 57,20 Ft/50 gr, bruttó 67,50 Ft/50 gr (1350 Ft/kg).
IV. kategóriájú termék: nettó 50,21 Ft/150 gr, bruttó 59,25 Ft/150 gr (395 Ft/kg).
11./A 10./ pont szerinti egységárral képzett számlák ellenértékét Szállító előfinanszírozza
mindaddig, amíg a szállításokra járó támogatás összege – amely megegyezik a számlázott
értékkel – megérkezik Szállító számlájára.
12./ A szállítási időszak megegyezik a szerződés időtartamával. A szállítások tanítási
(foglalkoztatási) napokon, hétfőtől péntekig, naponta történnek Megrendelő előzetes
megrendelése alapján, akként, hogy Szállító a heti 5 szállítási napból 2 alkalommal tejet, 1
alkalommal kakaós tejet 1 alkalommal csokoládés tejet, 1 alkalommal ömlesztett sajtot, vagy
1 alkalommal pedig kefirt, vagy joghurtot szállít /1.sz.melléklet/.
13./ Megrendelő jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni a tanuló létszám
tekintetében annyiban és amennyiben a jelen szerződésben foglaltakhoz képest a
szeptemberi tanulói létszám változik. A módosításra vonatkozó kérelmet késedelem nélkül
kell megtenni.
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14./ Szállító – mint kérelmező - jelen okirat aláírásával vállalja, hogy az iskolatej jelen
szerződés feltételei szerinti előállításán és Megrendelő részére történő átadásán túlmenően
minden, a R alapján a támogatás igénybevételével összefüggő, a támogatás igényléséhez,
az
annak
teljesülésével
kapcsolatos
adminisztrációs,
adatszolgáltatási,
stb.
kötelezettségének határidőben és az előírt módon eleget tesz.
Szállító a jelen pontban foglalt kötelme számára felróható okból történő nem teljesítése
esetén maga viseli az ahhoz kapcsolódó joghátrányokat.
15./ Megrendelő jelen okirat aláírásával vállalja, hogy biztosítja az érintett közoktatási
intézményben a R 14. § (2) bekezdésében meghatározott naprakész nyilvántartás vezetését,
valamint a R 15. § szerinti, az iskolatej programot népszerűsítő plakát elhelyezését. Vállalja
továbbá, hogy Szállító 13./ pont szerinti feladatainak teljesítését aktív együttműködéssel
segíti.
Kijelenti, hogy ezen kötelmei számára felróható okból történő nem teljesítése esetén maga
viseli az ehhez kapcsolódó joghátrányokat.
16./ Szállító és Megrendelő egyaránt jogosult a szerződés további teljesítését egyoldalú,
írásban öt nappal előre közölt elállási nyilatkozatával megtagadni, amennyiben
Megrendelő/Szállító magatartásával, illetve tevékenységével ellehetetleníti támogatásigénylésre vonatkozó kérelem teljesítését, vagy a folyamatos ellátást veszélyezteti.
A Megrendelő fenntartásában működő 5./ pontban megjelölt oktatási intézmények
tekintetében
bekövetkező
esetleges
fenntartóváltás,
vagy
intézményi
átalakítás/megszüntetés esetén a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú, Szállítóhoz
intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondani.
17./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a jelen szerződésben
megjelölt jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
18./ Szerződő felek jelen szerződésből eredő mindennemű, esetleges nem várt jogvitáik
eldöntésére a Szállító székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság
döntésének vetik alá magukat.

Kelt: …………………, 2011. ……………… hó ….. napján.

………………………………
Megrendelő

……………………………….
Szállító
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Szállítási
napok

Termék neve

Kategória

Kiszerelési
mód

Egységnyi

Bruttó ár

mennyiség

Hétfő

Egri tej

I.

műa.pohár

2 dl

55,20 Ft/2dl

Kedd

Egri kakaós tej

I.

műa.pohár

2 dl

55,20 Ft/2dl

Szerda

Egri joghurt

IV.

műa.pohár

150 gr

59,25 Ft/150g

Csütörtök

Egri csokoládés tej

I.

műa.pohár

2 dl

55,20 Ft/2dl

Péntek

Egri tej

I.

műa.pohár

2 dl

55,20 Ft/2dl

4./ Napirendi pont tárgya:
Sportpálya üzemeltetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 293./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
288/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A sportpálya üzemeltetéséről
1.)

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati tulajdonú sportpálya
üzemeltetési díját 2012. január 1. napjától havi bruttó
468 125 Ft összegben határozza meg.
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2.)

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Edelény Város Önkormányzata (Képviseli: Molnár
Oszkár polgármester) és a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (Képviseli: Fischer Ferdinánd ügyvezető)
között az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya
üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló „Üzemeltetési
Szerződés”-t – a határozat mellékleteként –
jóváhagyja.

3.)

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
„Üzemeltetési Szerződés” aláírására.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester

Melléklet a 288/2011.(XII.29.) önkormányzati határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata /3780 Edelény, István király útja 52. sz./
képviseletében: Molnár Oszkár polgármester (továbbiakban: Megbízó),
másrészről a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. /székhely: 3780 Edelény, Borsodi út
26. sz./ képviseletében: Fischer Ferdinánd ügyvezető (továbbiakban Üzemeltető)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó feltételeket jelen szerződésben rögzítik.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t. feladati közé tartozik jelen szerződés tárgyát képező,
sportpálya üzemeltetési, kezelési feladatainak ellátása.
1.

Jelen szerződés tárgyát a sportpálya karbantartása és kezelési feladatok ellátása
képezi.

2.

Az üzemeltetéssel összefüggő feladatok a sportpálya tekintetében:
a) a sportpályák rendeltetési céljának megfelelő állapotban tartásáról gondoskodni,
b) sportesemények előtt ellenőrzés végzése, hogy a rendezvény zavartalanul
lebonyolítható legyen,
c) a rendezvények időtartalma alatt kezelő személyzet biztosítása a felmerülő
zavaró események elhárítása,
d) a sportpályák füves területének rendszeres gondozása, nyírása, locsolása,
e) egyéb létesítmények (futópálya, ugrógödör, salakos pályák, teniszpályák, stb.)
rendszeres karbantartása,
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f)

a sportpálya épületeinek működőképes állapotban tartása,

g) az épületekben berendezésekben a rendszeres és szükséges karbantartások,
javítások elvégzése,
h) a sportolók mezének, ruházatának tisztítása,
i)

a sportlétesítmények szükséges füvesítése, fű pótlása,

j)

sportlétesítményekkel kapcsolatos tájékoztatás, rendezvény nyilvántartás,

k) a
sportlétesítmény
hasznosítása.
3.

kihasználtságának

megtervezése,

ütemezése

és

A jelen szerződés hatálya alatt a feleket a következő jogosultságok illetik, illetve
kötelezettségek terhelik.

3.1. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
•

Megbízó köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok vagyonleltárját a
szerződés megkezdésétől számított 30 napon belül üzemeltető részére átadni.

•

Üzemeltető az átadott vagyon-kataszter alapján állapot-felmérést készít a
vagyontárgyak valós állapotáról, melyről írásban értesíti a Megbízót. A jelentést
Megbízó köteles észrevételezni és az általa vitatott esetekben közös ellenőrzést
köteles elrendelni és közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni az észrevételeket.

•

Megbízó köteles a meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket
jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül Üzemeltető rendelkezésére
bocsátani.

•

Megbízó köteles a tevékenység végzésével érintett, illetve ahhoz kapcsolódó
szerveket a szerződés megkötéséről értesíteni.

•

Megbízó köteles szükség esetén az üzemeltetésre kerülő ingatlanok felújításáról,
bővítéséről gondoskodni, továbbá az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet
biztosítani.

•

A Megbízó köteles az üzemeltetési tevékenység végzése során az Üzemeltető
munkáját - akár hatósági úton is (pl. az Üzemeltető jelzése alapján szabálysértési
eljárás kezdeményezésével) - elősegíteni.

•

A Megbízó jogosult jelen szerződés tartama alatt az Üzemeltető tevékenységét
folyamatosan ellenőrizni műszaki, illetve költséggazdálkodási szempontból.

•

A Megbízó jogosult a szerződéstől eltérő üzemeltetés esetén az Üzemeltetőt a
szabálytalanságra írásban figyelmeztetni.

•

A Megbízó jogosult éves üzemeltetési és karbantartási tervet kérni az Üzemeltetőtől a
tervezett feladatokra.

•

A Megbízó jogosult évente beszámolót kérni az éves elvégzett feladatokról.

3.2.
•

Az Üzemeltető jogai és kötelességei:
Az Üzemeltető köteles a részére átadott ingatlanokat a vonatkozó szabályok,
szakmai előírások, szabványok, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint
rendeltetésszerűen és szakszerűen üzemeltetni, karbantartani.
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•

Az Üzemeltető köteles üzemeltetési szabályzatot készíteni az ingatlanok kezelésével
összefüggő rendszeres és eseti feladatok ellátásáról, az évszak és időjárásra való
tekintettel is.

•

Az Üzemeletető köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokról a szerződés
megkötésétől számított 30 napon belül állapotjelentést készítem és azt a Megbízó
részére átadni.

•

Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés során tapasztalt rendkívüli eseményekről az
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni, az értesítéssel egyidejűleg köteles a
szükséges intézkedéseket megtenni.

•

Az Üzemeltető köteles éves üzemeltetési és karbantartási tervet készíteni a tervezett
feladatokra.

•

Az Üzemeltető köteles közreműködni a városfejlesztési feladatok összeállításánál,
pályázati javaslatok kidolgozásánál.

•

Az üzemeltető köteles tevékenységéről évente részletes műszaki és gazdasági
értékelést készíteni a tárgyévet követő év május 31-ig.

•

Az üzemeltető jogosult a jelen szerződésben felsorolt feladatok maradéktalan
elvégzéséért a 4. pont szerinti díjazásra.

•

Az önkormányzat területén lévő fogyasztókkal közvetlen szolgáltatási jogviszony
létesítésére.

4.

Az Üzemeltető az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan elvégzéséért az alábbi
üzemeltetési díjra jogosult:

Bruttó 468 125,- Ft (azaz: négyszázhatvannyolcezer-egyszázhuszonöt forint) / hónap.
•

Az üzemeltetési díj megfizetése minden tárgyhónap 15. napjáig, számla ellenében
történik.

•

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok
rekonstrukciós, felújítási feladataira az Önkormányzat költségvetésében fedezetet
biztosít.

•

Felek a jelen megállapodásban szabályozott díjat évente felülvizsgálják. Ennek
keretében az üzemeltető minden év november 30. napjáig - a következő évre
prognosztizált inflációs árindex figyelembevételével - díjjavaslatát megküldi az
Önkormányzat részére.

•

Az Önkormányzat a díjjavaslatot a tárgyévet megelőző december hónap 30. napjáig
köteles megvitatni és a díjtételekről rendelkezni.

5.

Jelen szerződés 2012. január 01. napjától határozatlan időtartamra jött létre. A 2004.
évben kötött többször módosított „Üzemeltetési Szerződés” érvényét veszti. Az
Önkormányzat 3.1. pontban rögzített feladatait a 2004. óta fennálló üzemeltetési jogra
való tekintettel értelemszerűen kell alkalmazni.

6.

A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a
létesítményt szabályszerű átadás-átvételi eljárás keretében visszaadni.

7.
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyi ingatlanok
üzemeltetésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: E d e l é n y, 2011………………..

……..…………………………………….
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………………..
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Üzemeltetési Szerződés" –t a
288/2011. (XII.29.) Ök. számú határozattal j ó v á h a g y t a .

E d e 1 é n y, 2011. december …
Vártás József
Jegyző

5./ Napirendi pont tárgya:
„Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alap- és szakosított
szociális
szolgáltatások
társulásban
történő
feladatellátására
szóló
152/2011.(VIII.23.) számú határozat visszavonásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 294./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
289/2011.(XII.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

„Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása
alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban
történő feladatellátására szóló 152/2011.(VIII.23.) számú
határozat visszavonásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
augusztus 23-n hozott „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás”
módosítása alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban
történő
feladatellátására
szóló
152/2011.(VIII.23.)
számú
határozatát – mellyel tudomásul vette Komjáti Község
Önkormányzatának (3765 Komjáti, Petőfi u. 13.) az „Edelény és
környéke
szociális
szolgáltató
és
intézményt
működtető
intézményfenntartó társulás”-ból 2011. december 31. napjával
történő kilépését – v i s s z a v o n j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester elmondja, hogy miniszterelnök úr az elmúlt napokban több tízezer
közalkalmazottnak, köztisztviselőnek írt levelet, akik deviza alapú hitellel
rendelkeznek, amelyben azt kéri, hogy 2011. december 30-ig a számlavezető
pénzintézetnek, illetve a munkáltatónak is jelezni kell, ha valakinek van ilyen és
szeretné igénybe venni a végtörlesztést. Neki is van svájci alapú lakáshitele, ezért
bejelenti a képviselő-testületnek, hogy szeretné majd igénybe venni ezt a törlesztést.
Mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést, s az ülést
bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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