EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. február 29-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. „Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város Önkormányzata
közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról
2. Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
2012. március 2. napjától történő ellátásáról.
3. Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése tárgyban engedélyezési és kiviteli terv
módosítására fedezet biztosításáról
4. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú, Edelényi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely
kialakítása érdekében című pályázat tervezéséhez szükséges összeg ÁFA
emelkedés miatti kiegészítéséről
5. A Comenius programban való további részvételre benyújtott pályázatról

E d e l é n y, 2012. február 29.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Virág Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
Nyíri Lajos vezető tanácsos
32./ és 33./ számú előterjesztésnél: Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

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.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város Önkormányzata
közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
2./ Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012.
március 2. napjától történő ellátásáról.
Előadó: polgármester
3./ Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése tárgyban engedélyezési és kiviteli terv
módosítására fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
4./ ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú, Edelényi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében című pályázat tervezéséhez szükséges összeg ÁFA emelkedés
miatti kiegészítéséről
Előadó: polgármester
5./ A Comenius programban való további részvételre benyújtott pályázatról
Előadó: polgármester
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Ezt követően megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
2./ Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás 2012. március 2. napjától történő ellátásáról.
Előadó: polgármester
3./ Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése tárgyban engedélyezési
és kiviteli terv módosítására fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
4./ ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú, Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy
korszerű székhely kialakítása érdekében című pályázat tervezéséhez szükséges összeg ÁFA emelkedés miatti kiegészítéséről
Előadó: polgármester
5./ A Comenius programban való további részvételre benyújtott
pályázatról
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város Önkormányzata
közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság az előterjesztés
alternatíváját javasolja elfogadásra.

határozati

javaslatának

II.

számú

Polgármester szavazás előtt ismerteti az I. számú alternatívát, amely úgy szól,
hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásrendben kerüljön lefolytatásra a
közbeszerzési eljárás, a bizottságok a II. számú alternatívát javasolják elfogadásra,
mely szerint a közbeszerzési eljárást nyílt eljárásrendben kívánja lefolytatni.
Ennek megfelelően szavazásra bocsátja a II. számú alternatíva elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: "Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyban új
közbeszerzési eljárás megindításáról
1.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú közösségi
értékhatárt elérő megismételt közbeszerzési eljárást a 2011.
évi CVIII. törvény 83.§ alkalmazásával nyílt eljárásrendben
kívánja lefolytatni.

2.

Az eljárás lefolytatására a szerződést Dr. Kovács Péter
(3432 Emőd, József u. 1/A.) közbeszerzési tanácsadóval köti
meg.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az
ajánlati dokumentációban a szolgáltatással kapcsolatos
szempontokat és a közszolgáltatási díj megfizetésének
módját határozza meg.
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4.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának 400.000,- Ft +
ÁFA=508.000,- Ft és a közzétételekkel kapcsolatban
felmerülő 230.000,- Ft, együttesen 738.000,- Ft fedezetét az
előző eljárásban az ajánlati dokumentáció megvásárlásából
befolyt 317.500,- Ft-nak az általános tartalékból 420.500,- Ft
kiegészítésével biztosítja.

5.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az új
közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötendő szerződés
aláírására.

Határidő: legkésőbb 2012. 08. 31.
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012.
március 2. napjától történő ellátásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan
árajánlatokat kértek négy gazdasági társaságtól, a jelenlegi szolgáltató a jelenlegi
áron vállalta a szolgáltatás biztosítását a településen, ameddig az első napirendben
tárgyalt közbeszerzési eljárás le nem zárul eredményesen és a közszolgáltatási
szerződés hatályba nem lép. Ehhez kapcsolódóan még egy ajánlat érkezett a
miskolci AVE Kft.-től, az általuk megadott árak magasabbak a jelenleg rendeletben
szereplő hatályos díjaknál. Az árstop miatt nem jöhet szóba ennek az ajánlatnak az
elfogadása, ezért továbbra is a jelenlegi szolgáltatóval javasolja erre az időszakra a
szerződést megkötni.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozat javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás 2012. március 2. napjától történő ellátásáról
1.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címben
nevesített előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy
Edelény város közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására 2012. március 2. napjától a
közszolgáltatásra
vonatkozó
közbeszerzési
eljárás
eredményes lezárásáig az ÉHG Észak-magyarországi
Hulladékgazdálkodási
ZRt-vel
köt
közszolgáltatási
szerződést.
Határidő: eredményes közbeszerzési eljárásban kötött
közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig
Felelős: polgármester

2.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező hulladékkezelési szolgáltatás ellátására vonatkozó
szerződés aláírására.
Határidő: 2012.március 1.
Felelős: polgármester
1. számú melléklet a 28/2012.(II.29.) számú határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név: Edelény Város Önkormányzata
székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.,
képviseli: Molnár Oszkár polgármester
mint a települési hulladék kezelésének, mint közfeladat ellátására Edelény város
területén jogosult és kötelezett /továbbiakban: Önkormányzat/,
másrészről
név: ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt.
székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. szám
Cg.: 05-10-000241
adószám: 11447304-2-05
képviseli: Boros Béla elnök-igazgató
mint a települési hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat
ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő /továbbiakban:
Közszolgáltató/, (a szerződő felek a továbbiakban együttesen: felek) között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
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I. AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT
1.1. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed Edelény város közigazgatási területén
keletkező és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék
begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére.
1.2. Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott – kötelező közszolgáltatás keretében
történő - hulladékkezelési tevékenységét Edelény város területén a szerződés
időtartama alatt kizárólagos joggal látja el.
1.3. Közszolgáltató Edelény város területén a települési szilárd hulladék ideiglenes
tárolására szolgáló tárolók ürítésére, a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
elszállítására, ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére 2012. március 2-től az
eredményes
közbeszerzési
eljárásban
kötött
közszolgáltatási
szerződés
hatálybalépéséig jogosult, egyben kötelezett.

II. A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. Közszolgáltató Edelény város területén ezen szerződésben meghatározott – az
érintettek részére kötelezően igénybe veendő – közszolgáltatást a közszolgáltatás
időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. Közszolgáltató köteles a
közszolgáltatás ellátását ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is teljesíteni. A
közszolgáltató köteles
- egyedi beépítésű területek esetén heti egy alkalommal,
- intenzív beépítésű (épületenként 4 lakásnál több) területeken heti két alkalommal,
a szabványos méretű gyűjtőedényzetből a települési szilárd hulladékot elszállítani, és az
üres, hiánytalan felszereltségű tárolóedényeket épségben visszahelyezni.
2.2. Közszolgáltató a közszolgáltatást a köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos szabályok megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék gyűjtéséről,
elszállításáról és elhelyezéséről szóló 11/2005. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet
rendelkezéseinek megfelelően, az abban meghatározott időben és módon köteles ellátni.
2.3. Közszolgáltató a közszolgáltatást ügyfélszolgálat biztosításával köteles ellátni a
szerződés időtartama alatt.
2.4. Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással az
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatás teljesítésekor a
szükséges számú és a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletben, valamint a
Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi
feltételeknek megfelelő képzettségű szakembereket.
2.5. Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és a bővíthető fenntartásához
szükséges javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni.
2.6. Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti
ellátásához szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen
megnövekvő igények kielégítéséhez elengedhetetlen bővítéseket elvégzi.
2.7. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának keretében begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladékot a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum (3720 Sajókaza,
külterület) hulladéklerakóba köteles elhelyezni.
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2.8. Közszolgáltató köteles betartani a kijelölt hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó
előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve az egészségügyi és biztonsági
előírásokra vonatkozóan.
2.9. Közszolgáltató tevékenysége során köteles fokozottan betartani a mindenkor
hatályos jogszabályokat az emberi egészség, a természeti és az épített környezet
védelme, megőrzése érdekében.
2.10. Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az
alkalmazás tapasztalatairól igény szerint tájékoztatást ad az Önkormányzat Képviselőtestületének.
2.11. Közszolgáltató a működésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt
nyilvántartást köteles vezetni. Közszolgáltató az adatnyilvántartást és adatszolgáltatást a
személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi
LXIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az
üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával köteles
végezni.
2.12. Közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatást
igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat /fogyasztókat/ egyenként írásban vagy
felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre
állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás
megrendelésének a módjáról.
2.13. Közszolgáltató az üzletszabályzatát a fogyasztók tájékoztatása végett köteles minél
szélesebb körben az ügyfélszolgálatnál jól látható helyen, valamint az internetes
honlapján közzé tenni.
2.14. Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat felvenni,
azokat nyilvántartani – amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen
kivizsgálni és nyomban megválaszolni – a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti
határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről igazolható módon tájékoztatni.
2.15. A gyűjtőedényzetek javítását, pótlását a közszolgáltató köteles elvégezni, és erről
szükség szerint köteles az Önkormányzattal egyeztetni. Közszolgáltató feladata a 4m3es konténerek fertőtlenítése, tisztítása.
2.16. A gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek részére külön igény esetén –
külön díj ellenében – a Közszolgáltató köteles gyűjtőedényzetet biztosítani.
III. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az
egyedi közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a
közszolgáltatással összefüggő, a Hgt 23. § g) pontja szerinti személyes adatok
szolgáltatásának és kezelésének a rendjét.
3.2. Az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a Közszolgáltató részére soron kívül
adatot szolgáltat az adatszolgáltatási szabályok betartásával a hatékony közszolgáltatás
érdekében.
3.3. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó
egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíteni.
3.4. Az Önkormányzat köteles a településen működtetett különböző közszolgáltatások
összehangolását elősegíteni.
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IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSA ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA
4.1. A hulladékszállítási díjat Edelény Város Önkormányzata havonta, közvetlenül a
közszolgáltató részére fizeti meg. A díj mértéke egy hónapra vetítve:
4.680.000,- Ft + ÁFA
4.2. Tört hónap esetén Önkormányzat a díjat időarányosan fizeti meg.
4.3. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató havonta utólag számlázza, melyet
Önkormányzat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutal a közszolgáltató
számlájára.
4.4. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti
meg.
V. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
5.1 Késedelmi kötbér
5.1.1. Közszolgáltató köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidő
betartására, ennek keretében Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy kötbérterhes
határidővel teljesít. Határidőnek az a nap számít, amelyet a közszolgáltatás elvégzésére
felek – figyelemmel a szerződés 2.1. pontjára – egyetértőleg kijelöltek, és arról a
lakosságot tájékoztatták. Közszolgáltató késedelmes teljesítése esetén, ha a késedelem
közszolgáltatónak felróható, Önkormányzat késedelmi kötbérre jogosult.
5.1.2. A késedelmi kötbér alapja a gyűjtőedényzetenként alkalmazott, hatályos nettó díj
és a teljesítésre meghatározott napon ki nem ürített edényzetek szorzata, az alábbi
képlet alapján:
[110(120) literes gyűjtőedényzet ürítési díja (nettó Ft/ürítés)* üríteni elmulasztott
edényzet db +
240 literes gyűjtőedényzet ürítési díja (nettó Ft/ürítés)* üríteni elmulasztott edényzet db +
770 literes gyűjtőedényzet ürítési díja (nettó Ft/ürítés)* üríteni elmulasztott edényzet db +
1100 literes gyűjtőedényzet ürítési díja (nettó Ft/ürítés)* üríteni elmulasztott edényzet db
+
4000 literes gyűjtőedényzet ürítési díja (nettó Ft/ürítés)* üríteni elmulasztott edényzet db]
5.1.3. A kötbér mértéke az 5.1.2. pontban meghatározott összeg 5%-a naponta a
késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig. A kötbér mértéke a tényleges teljesítésig
állandó, azaz a késedelem első napjára kiszámított kötbér mértéket kell figyelembe venni
a késedelem valamennyi napjára.
5.1.4. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott bármely más közszolgáltatói
feladat késedelmes ellátása esetén (így különösen adatszolgáltatás késedelme,
rongálódott gyűjtőedényzet cseréjének késedelme, tájékoztatási kötelezettség
elmaradása, ügyfélszolgálat indokolatlan szüneteltetése) Közszolgáltató 100.000 forint
kötbér fizetésére köteles naponta a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig.
5.2. Hibás teljesítési kötbér:
5.2.1. Hibás teljesítésnek minősül, ha Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységére
tekintettel nem tartja – illetve tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati
előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint
figyelmen kívül hagyta Önkormányzat elvárásait az általa végzett közszolgáltatással
kapcsolatban.
5.2.2. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha
- Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edényeket szakszerűtlenül üríti, és ezáltal a
közterületen, vagy az igénybevevők ingatlanán hulladék marad;
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- Közszolgáltató a lakosság felé a tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem
mindenki által megismerhető módon tesz eleget;
- Közszolgáltató az ügyfélpanaszok kivizsgálását nem, vagy nem a jogszabályokban
meghatározott módon hajtja végre.
5.2.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 100.000 forint hibás teljesítési eseményenként.
5.3. Közszolgáltató elfogadja, hogy Önkormányzat a késedelmi és hibás teljesítési kötbér
alkalmazásánál a lakossági és egyéb igénybevevői visszajelzéseket és panaszokat is
figyelembe veszi.
5.4. Önkormányzat a késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér mértékét
méltányosságból csökkentheti, vagy elengedheti, ha Közszolgáltató a szerződésben
vállalt kötelezettségeit teljesítette, valamint a késedelmes vagy hibás teljesítésből adódó
hátrányos következményeket orvosolta.
5.5. Önkormányzat kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az Önkormányzat egyéb
igényeinek elvesztését. Önkormányzat a kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (pl. kártérítés) érvényesítheti közszolgáltatóval
szemben. Önkormányzat a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is
követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelmes vagy a hibás teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
VI. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
6.1. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
szerződés lényeges elemét valamely félre nézve hátrányosan megváltoztatja, felek azt
egybehangzó akarattal írásban módosíthatják.
6.2. A közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetei
6.2.1. A közszolgáltatási szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével, az
új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását
nem veszélyeztető módon.
6.2.3. A szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott időtartam lejártával.
6.2.4. A szerződés megszűnik a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
6.2.5. A Közszolgáltató a szerződést felmondhatja a közszolgáltatás megkezdését
követően, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott
kötelezettséget – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
6.2.6. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig
elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés
megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit
úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
6.2.7. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a Közszolgáltató
– a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogerős bírósági vagy
hatósági határozat szerint a jogszabályokat vagy a hatósági előírásokat súlyosan
megsértette, vagy a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.
6.3. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a feleknek minden olyan felróható
magatartása, amely a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által
meghatározott kötelezettségeinek a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik fél
számára súlyos anyagi és erkölcsi érdeksérelemmel jár.
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6.4. Felek a felmondási idő alatt is kötelesek a közszolgáltatás folyamatosságát és a
jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott fenntartásához szükséges – a
szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
információkat, üzleti titkot.
7.2. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti
titkot a teljesítésben közreműködő alvállalkozó, illetőleg teljesítési segéd is bizalmasan
kezelje. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás
tudomására jutott bizalmas információkat és üzleti titkot harmadik felek előtt csak azt
követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek.
7.4. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük
elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
7.5. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát felek elsősorban
tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Az egyeztető tárgyalást felek a lehető
legközelebbi időpontban folytatják le.
7.6. Jelen szerződés 2012. március 2. napjától lép hatályba.
Edelény, 2012. március 01.

……………………………………

…………………………………

Önkormányzat

Közszolgáltató

3./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése tárgyban engedélyezési és kiviteli terv
módosítására fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy nem régen tartottak egy bejárást, ahol a közútkezelő, az
önkormányzat képviselője és a tervező is részt vett, és megpróbálják orvosolni
azokat a problémákat, amelyek felmerültek az elmúlt időszakban.
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Úgy néz ki, hogy mindenre tudnak megoldást találni, és remélhetően megkezdődhet
ez a beruházás is.
Megjegyezte, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRt. árajánlatából látszik, hogy egy
nagyon minimális összeget sikerült az út újratervezésnél kialkudni, érvényesíteni, és
megértették azt a problémát, hogy nem tudnak erre nagyobb fedezetet biztosítani.
Polgármester: Ezek alapján a lakosság tájékoztatásául elmondható, hogy a tervezők
megtalálják azt a megoldást, hogy sem a Római Katolikus templom kerítéséhez, sem
a magántulajdonú ingatlanok kerítéséhez nem kell hozzányúlni
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése tárgyban engedélyezésiés kiviteli terv módosítására fedezet biztosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Edelény belvárosi gyűjtőútjának korszerűsítése, felújítása,
szélesítése az esélyegyenlőség jegyében” (ÉMOP-3.1.2/D-22010-0003) jelű pályázat keretében megvalósítandó beruházás
engedélyezési és kiviteli tervének módosításához hozzájárul.
A tervmódosítás elkészíttetésére, az építési engedélyezési
eljárással kapcsolatos költségekre összesen bruttó 694.000,-Ft
(azaz : hatszázkilencvennégyezer forint ) összeget biztosít a
2007 évben kibocsátott kötvény terhére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés
aláírására,
és
az
engedélyezési
eljárás
lebonyolítására.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a
projekt megvalósításához kapcsolódóan terület igénybevételre
kerül sor a Magyar Posta ZRt. ingatlana vonatkozásában, az
ingatlantulajdonossal tárgyalást folytasson a szükséges terület
megvásárlása vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
polgármester, jegyző
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4./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú, Edelényi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely
kialakítása érdekében című pályázat tervezéséhez szükséges összeg ÁFA
emelkedés miatti kiegészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ 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
30/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú,
Edelényi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
épületének
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében
című pályázat előkészítéséhez szükséges összeg ÁFA
emelkedés miatti kiegészítéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-112012-0007 azonosítószámú az „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása
érdekében”
című
pályázat
előkészítéséhez
engedélyezési
tervdokumentáció elkészítéséhez - a 2/2012.(I.09.) számú határozat 2.- 4.
pontjában biztosított fedezet összegét 6.000,-Ft-tal kiegészíti a 2012.
január 1-jével hatályba lépett 2%-os ÁFA mérték emelkedés miatt a 2007.
évben kibocsátott kötvény terhére.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: polgármester, jegyző

5./ Napirendi pont tárgya:
A Comenius Programban való további részvételre benyújtott pályázatról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Baricska Jánosné képviselő az előterjesztés határozati javaslatához módosító
indítványt tesz. Javasolja, hogy a „jóváhagyja” szó helyett „tudomásul veszi”
szövegrész kerüljön be, mivel a pályázat végleges beadási határideje 2012. február
24. volt, így ez utólagos jóváhagyás.
Polgármester megjegyzi, hogy ő továbbra is a jóváhagyás mellett van, erre fog
szavazni, mert ez a pályázat a lengyel-magyar testvérvárosi kapcsolatra épülő
pályázat, amelynek első része is Európai Uniós forrásból valósult meg. Ezen
pályázat keretén belül összesen 6 alkalommal oda-vissza tudtak utazni a lengyel,
illetve a magyar pedagógusok, diákok. Úgy gondolja, hogy ezzel csak mindenki
gyarapodott, mindenki nyert, az önkormányzatnak nem került egy fillérjébe sem.
Azt nem tudja, hogyan csúsztak ki az időből, és nem a benyújtás előtt került a
képviselő-testületi ülés elé, de mindenki szíve szerint fog szavazni, de ő továbbra is
támogatja azt, hogy ez a kapcsolat minél erősebb legyen és minél több edelényi
iskolás, illetve pedagógus tudjon szakmai tapasztalatot szerezni ennek az „ingyen
pénznek” a felhasználásával.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Baricska Jánosné képviselő úgy gondolja, a tudomásulvétel nem jelenti azt, hogy a
pályázatot nem támogatja. A pályázat beadási határideje február 24. volt, most
február 29-et írnak, ezért utólag tudomásulvétel van, a pályázat beadása előtt pedig
jóváhagyás.
Polgármester: Tisztán érti, hogy képviselő asszony mit akar ezzel mondani, de tudja
képviselő asszony is, ha ebben az országban minden ilyen apró dologra ekkora
figyelmet fordítanának, akkor ez az ország nem itt tartana. Négyszemközt elmondana
néhány dolgot, ami, ha nem így működne ebben az országban, nem lenne ez a
helyzet, mint pl. a lakosság elszegényedése. Azt is bátran ki meri jelenteni, hogy ha
az országban a 3200 valahány önkormányzatnál ennyire odafigyelnének mindenre,
mintahogyan ők, - hiszen mindenért feljelentik a hivatalt, és most már közel a 40.
feljelentésnél járnak – akkor ez az ország máshol tartana.
Ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint az
előterjesztés határozati javaslatában a jóváhagyás szó helyet tudomásulvétel szó
szerepeljen.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodás
mellett elvetette.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

az előterjesztés

határozati javaslatának

Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta,
majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2012.(II.29.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Comenius Programban való további részvételre
benyújtott pályázatról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Comenius Program Régió Együttműködés
Alprogramban való további, a lengyel testvérvárossal,
Siewierz-zsel közös részvételre pályázat benyújtását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést,
s a rendkívüli ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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