EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. május 22-én a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási
megállapodás módosításáról
3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
4. A Borsodi Közszolgáltató
jóváhagyásáról

Nonprofit

Kft.

2013.

évi

üzleti

tervének

5. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6. Az Edelény külterület 0343/5 és 0345/6 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő
átjárási szolgalmi jog biztosításáról
7. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére
pályázat kiírásáról
8. A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és az alapszabály
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról
9. Közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági
övezetére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
10. Ruhagyűjtő konténerek közterületre történő kihelyezésének engedélyezéséről
11. Pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
E d e l é n y, 2013. május 22.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én a
Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály vezetője
1./ Napirendnél :
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Hudák József ÉRV. Zrt. képviseletében
2./ Napirendnél :
Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási megállapítás
módosításáról
Szemerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus
oktatási referense
3./ és 4./ Napirendnél :
- A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
- A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője
Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő
Tímárné Csépány Judit könyvvizsgáló
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 10
fő jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
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A képviselő-testületi ülés időtartama alatt minden szavazásnál, a
döntéshozatalnál 10 fő jelen volt, a képviselők az üléstermet nem hagyták el.
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 10 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
Javasolt napirend:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
jóváhagyásáról
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

üzleti

tervének

5. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
6. Az Edelény külterület 0343/5 és 0345/6 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő
átjárási szolgalmi jog biztosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére
pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
8. A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és az alapszabály
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
9. Közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági
övezetére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
10. Ruhagyűjtő konténerek közterületre történő kihelyezésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
11. Pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
Előadó: polgármester
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Elfogadott napirend:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
jóváhagyásáról
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

üzleti

tervének

5. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
6. Az Edelény külterület 0343/5 és 0345/6 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő
átjárási szolgalmi jog biztosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére
pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
8. A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és az alapszabály
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
9. Közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági
övezetére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
10. Ruhagyűjtő konténerek közterületre történő kihelyezésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
11. Pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
Előadó: polgármester
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Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester elmondja, hogy közel egy éve történt meg a vízi-közműveknek az
átadása félig meddig kényszerűségből, félig gazdasági okokból az ÉRV Zrt. részére.
Azt gondolja, hogy az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy jó kezekbe került
az edelényi vízi-közművek üzemeltetése, úgy az ivóvíz, mint a szennyvíz. Nyílván
vannak problémák és lesznek is, mert ez egy olyan terület, ahol állandóan
előfordulnak csőtörések, stb. Úgy látja, hogy a szolgáltató jól kezeli ezeket a
dolgokat, az együttműködése az önkormányzattal kiváló. Köszöni vezérigazgató
úrnak és munkatársainak a hozzáállását és a segítőkészséget.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉRV Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2012. évi
ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről szóló
Edelény város területén” és a tájékoztatót tudomásul
veszi.
2. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megköszöni a vízi-közmű üzemeltetőjének Edelény
városban 2012.06.01. – 2012.12.31. közötti időszakban
végzett tevékenységét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási megállapodás
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 0 igen, 2 nem, 1
tartózkodás mellett, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság 0 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1
igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Baricska Jánosné képviselő meglepődött a bizottságok véleményén, hiszen
általában, amit a polgármester úr előterjesztett, azt a bizottságok „csonttal” úgy viszik
át, mintha kötelező lenne, most egyhangúan változtatták meg a véleményüket az
előterjesztéssel szemben. Kéri, mondják el a bizottsági véleményt, hogy legyen
információjuk.
Polgármester egyetért képviselő asszonnyal, ő is örülne neki, ha hallhatnának
véleményeket a bizottsági tagok részéről.
Magyar Árpádné képviselő azt tudja elmondani, amit hallott, mert sok emberrel
beszélget, és amikor a volt Szabó Lőrinc Általános Iskolát átadták, ahol bevezették a
hittant is, a szülők részéről van felháborodás, hogy miért kell a gyerekekre erőltetni a
vallást. Lehet Istenben hinni, de meg van annak a maga módja. Szerinte nem kellene
kötelezővé tenni. Örül annak is, hogy van hitoktatás, mert a mai gyerekekre ráfér, de
az a véleménye, hogy nem kell erőltetni a gyerekeknél.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy az ő bizottságuknál igazán egy dolog volt, ami vitát váltott ki, ez az
50 éves fenntartási időszak. Az 50 év egy eléggé beláthatatlan időszak, lassan a mai
világban egy év is. Természetesen megértik az egyház álláspontját abban az
esetben, hogy a fejlesztéseikhez egy biztonságosabb hátteret szeretnének. A
bizottság nem mondta azt, hogy teljesen elzárkózik ettől az egésztől, viszont, ha
felteszi magának a kérdést, hogy hol lesz 50 év múlva, valószínű már nem lesz
sehol, akkor már nem tud felelősen döntést hozni 50 évre. Az ÉRV. Zrt. esetében is
elmondta ezt az indokát, amikor annak idején indultak 30 akárhány évről is.
Képviselő-testületi tagként felelősen ilyen időtávlatra döntést hozni nem tud,
bizottságuk ezért tartózkodott ennél az előterjesztésnél.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottságuk
véleményét tekintve egy kicsit hosszabb időszakra tekint vissza. Ők egyáltalán nem
az egyház ellen tartózkodtak még, ha úgy is tűnik.
Annak idején, amikor elindult a folyamat, hogy egyházi fenntartásba kerülhetnek az
iskolák, ő a Borsodi Általános Iskolában tanító pedagógusként nagy támogatója és
szervezője volt munkatársaival együtt, hogy a Borsodi Általános Iskolát, ahol
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halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanulnak, a katolikus egyház
megkeresésére adják át.
Ez az előkészítettség 90 %-os volt, szülők, tanulók, pedagógusok örömmel vették,
hogy nevelési munkájukat majd segítheti a katolikus egyház. Ennek előkészítése
idején jött a javaslat, hogy a görög egyház két nagyobb intézményt átvenne a
városban. Akkor ő lelkileg, emberileg, képviselőként is nagyon nehéz helyzetbe került
azért, hogy a városnak könnyebb legyen, megtakarítás legyen a város kasszájában,
ezért akkor megváltoztatta a véleményét és megszavazta azt, hogy a görög
egyháznak adják a két nagyobb intézményt a borsodi iskola háttérbe szorításával is.
Ez a múlt.
Jelenleg az iskolák, amelyek nem egyháziak, tudják, állami irányítás alatt működnek,
az óvodákat nem. Az anyagból megtudva és bizottsági ülésen ezt tárgyalva látja,
hogy nem nagy összegbe kerül a városnak az óvoda fenntartása, 4-5 millió forint. Ez
az egyik érv, ami a bizottság döntését ilyen irányba mozdította, másrészt pedig azt
nézték, hogy hosszabb távon azért az önkormányzatnak legyen lehetősége saját
intézményét megtartani, annak a működését, fejlesztését segíteni, irányítani.
Korbély Györgyi Katalin képviselő azokat a dolgokat szeretné elmondani, amit a
képviselői körzetében az emberek, illetve a munkahelyén a kolléganői mondtak.
Nagyon sok negatív visszajelzés jön a tanításról, több negatív, mint pozitív, hiszen
hétvégeken is kötelező programokat szerveznek. Vannak olyan gyermekek, akik
csak akkor tudnának a családdal együtt lenni, hiszen vannak olyan szülők, akik több
műszakban dolgoznak, és ha a programon nem vesznek részt, akkor bizony
igazgatói, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesítik őket. Ez az egyik dolog, a másik
pedig, hogy egy óvodába járnak római katolikusok, reformátusok, görög katolikusok.
Ha az ő gyermeke járna oda, aki római katolikus, ő sem örülne, hogy görög katolikus
fenntartású intézménybe kellene járnia, mert más vallást gyakorol. A lehetőséget
szerinte minden gyermeknek meg kell adni, és a szülőnek is, és oda járathassa a
gyermekét, ahová szeretné.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A tegnapi napon együttes
bizottsági ülést tartottak, az érvek ugyanazok, amelyek az előbbiekben elhangzottak.
A saját gondolata még az volt hozzá, hogy az önkormányzat az intézményeit már
teljesen elveszíti, és ha az utolsókat is odaadják, az önkormányzatiságot elveszítik
teljesen. A szavazásnál ezért tartózkodott.
Baricska Jánosné képviselő: Az egyház részéről a bizottsági üléseken volt-e
képviselet? Kaptak-e választ a 25 és 50 évvel kapcsolatos felvetésre?
Polgármester: Mivel jelen van az ülésen Szemerszki Mihály úr, most lehetősége
lesz arra, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre.
Szemerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus oktatási referense: Ha kérdések
volnának, most örömmel válaszolna rá. Amiért kérték volna az óvodát, elsődlegesen
az, hogy tudjanak az óvodától kezdve az érettségig egy vonalat képviselni. Talán a
köznevelési törvényből is világos mindenki számára, hogy nevelésről van szó, és az,
hogy jövőre már az óvodai nevelést is 3 éves kortól kötelezővé teszik, a kormány is
nyilvánvalóvá tette, hogy a nevelést milyen fontos korán elkezdeni.
Arra a felvetésre, hogy görög-katolikus hittan, vagy milyen lenne az óvodában, aki
megnézi a jelenleg fenntartásukban lévő görög-katolikus óvodákat, a hitoktatás
gyakorlatilag nem is a papon múlik.
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Nem is olyan hitoktatás van, mint az általános iskolákban, vagy középiskolákban,
hanem elsősorban az óvónők vezetésével a gyermekek hitbeli ismereteket kapnak.
A hitbeli nem féltétlenül a szertartásbelit jelenti, a római-katolikusokkal különösen ez
a közös pontjuk, a szertartásuk tér el igazából, a hitük nem. Az általános iskolai
felvetésre, hogy kötelező programok esetleg hétvégén is vannak, ezek mind-mind
valahol máshol kompenzálásra kerülnek egy hosszabb húsvéti, vagy karácsonyi
szünettel. Tehát ezek az esetleges szombati napok úgy hiszi így kompenzálódnak
egy akkori hosszabb szünettel. A tanítási napok száma őket ugyan úgy köti, mint
bármelyik más intézményt. Az 50 éves fenntartás valóban egy nagyon fontos kérdés.
Az általános iskola számára több száz milliós pályázatot nyertek el, nagyon sok
munkát igényelt a pályázat benyújtása is, ennek megvalósítása is. Valóban
szeretnék, hogy fenn tudják tartani. Ezen túlmenően saját forrást is elég
nagymértékben bele kell invesztálniuk, mert elavult a fűtésrendszer, de más
problémák is előkerülhetnek, a középiskolánál is a számítástechnikai rendszerekre
ebben az évben több millió forintot költenek, illetve terveik vannak, amit a határozati
javaslatban is megemlítenek a későbbiekre. Valóban szeretnék a későbbiekre azt,
hogy ha sok pénzt beletesz a Miskolci Apostoli Exarchátus, akkor a gyümölcseit is
élvezhesse ennek a befektetett munkának és pénznek.
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben kért szót. A bizottsági ülésen nem volt
képviselet a Miskolci Apostoli Exarchátus részéről, illetve vannak olyan pontok,
amelyek további tárgyalásokat igényelne, ezért azt javasolja a képviselő-testületnek,
hogy vegyék le napirendről ezt az előterjesztést, és folytatódjon a tárgyalás,
véleményt lehet kérni a lakosságtól is.
Valószínűsíti, hogy Korbély Györgyi Katalin képviselő asszonnyal ellentétben nem
azonos körben mozognak, neki más véleményt mond a lakosság. Neki jó véleményt
mondanak a gimnáziumról, az általános iskoláról is, az óvodával kapcsolatosan is
akikkel beszélt, és örömmel veszik az egyházi átvételt.
Polgármester az ügyrendi javaslatról szavazni fognak, egyetlen egy dolgot kell
figyelembe venni a mostani ügyrendi döntésnél, hogy a végső határidő május 31.,
igaz, hogy addig van még egy hét, de ami még rendelkezésükre áll mindössze 3
munkanap, amikorra össze tud hívni egy rendkívüli ülést.
Ezt követően szavazásra bocsátja azt az ügyrendi javaslatot, hogy vegyék le
napirendről az előterjesztést.
Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 5 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett nem fogadta el.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy miért nincs elfogadva, hiszen 5 igen
szavazat volt.
Polgármester: Azért, mert a jelenlévő képviselők több mint felének igenlő szavazata
szükséges. Ebben az esetben 6 igen szavazatra lett volna szükség. Véleménye
szerint ez egy rendkívül nehéz és kényes szituáció.
Két évvel ezelőtt, amikor elindult egy kezdeményezés, amit Sztankóné Sándor Ibolya
képviselő asszony megemlített, amikor a Római Katolikus Egyház a Borsodi
Általános Iskolát szerette volna fenntartásba átvenni az önkormányzattól, és közben
a Görög-katolikus Egyház is „képbe” került Edelényben. Neki első pillanattól kezdve
az volt a véleménye, hogy az egy gyönyörű dolog lenne, amennyiben egy óvoda, egy
általános iskola és egy középiskola ugyanazon egyházi fenntartásba kerülne,
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hiszen akkor a kicsiket 3 éves koruktól egészen az érettségig biztos és jó kezekben
tudhatnák. Neki ez volt az alapvéleménye, ez a mai napig sem változott meg,
továbbra is ugyan így gondolja.
Viszont eltelt két esztendő, amelynek vannak tapasztalatai. Arról ismeri ország-világ,
hogy mindig őszintén és nyíltan ki merte mondani a véleményét, most is el fogja
mondani őszintén és nyíltan. A hivatali irodájában 8 nappal ezelőtt püspök atya
megtisztelte jelenlétével és akkor éppen 8 szem között voltak, amikor megkérdezte,
hogyan gondolják az intézményt, önálló intézményként, avagy iskolával, óvodával
összevontan, tehát, hogy ilyen szempontból mi lesz a sorsa a Nefelejcs Óvodának.
Püspök atya teljesen egyértelművé tette, hogy csak és kizárólag a Nefelejcs Óvoda a
Szent Miklós Általános Iskola tagintézményeként fog működni. Ez a kérdése, amit
feltett, múlt hét csütörtökön visszaköszönt akkor, amikor az egyeztetést tartották az
óvodapedagógusokkal a Nefelejcs Óvodában. Úgy vette észre, hogy nemcsak a
részéről, hanem sokak részéről egy olyan kardinális kérdés, ami komolyan fogja
befolyásolni – és ezt jelezte is, hogy feltétlenül szeretné az egyház képviseletét a
testületi ülésen, mert úgy érzi, ez a döntés nem lesz egyszerű. Az magától érthető,
és teljesen természetes, hogy hittan tanítás folyik az iskolában. Erről mély ismeretei
nincsenek, de azt gondolja, hogy ha az egyház tartja magát ahhoz a két esztendővel
ezelőtti megállapodáshoz, mely szerint azok a gyermekek, akiknek a szülei nem
engedik, hogy hittant tanuljanak, nekik etikaoktatás lesz az iskolában. Tehát ezzel a
részével úgy gondolja nincs különösebb probléma, és azzal sem, hogy ki, milyen
felekezethez tartozik. Nem gondolja, hogy ennek is különösebb jelentősége kellene,
hogy legyen egy egyházi fenntartású iskolában. Most már ez a második olyan
tanítási év lesz majd szeptembertől, amikor az ide beíratott gyermekek szülei
tudatában vannak annak, hogy egyházi iskolába íratták be gyermekeiket és nekik
nyilván a helyzetük alapvetően más, mint azoknak, akik annak idején, 6-7 vagy 8
évvel ezelőtt önkormányzati fenntartású iskolába íratták be gyermekeiket. Tehát
ezekben nem lát problémát. Problémát viszont ő is lát máshol, ezt is elmondta, most
is elmondja, hogy az igazgatásban lát problémát a Szent Miklós Általános Iskolában.
Nem biztos abban a szülői és pedagógusi megkeresések alapján, hogy jó irányba
folyik a Szent Miklós Általános Iskolában, ezt jelezte püspök atyának is a 8 nappal
ezelőtti találkozáson. Azt gondolja, hogy ami tegnap történt a bizottsági üléseken, a
képviselőknek ez a fajta szavazata egy elég erős jelzés a fenntartó felé. Azt, amit
elmondott akkor, rendkívüli mértékben meg kell fontolniuk, hogy hogyan tovább, mert
ez szerinte ennek a következménye és semmi más, az elmúlt két évnek a
következménye. Azt is jelezte, hogy a pedagógusok részéről is nagyon komoly
szakmai felvetéseket kapott, ami nem az ő asztala és ezt rövidesen tolmácsolni fogja
püspök atya részére egy ottani pedagógus.
Tehát ő így látja a jelenlegi helyzetet és összességében tényleg rendkívül nehéz
helyzetben vannak a képviselők a döntés előtt.
Ezt követően ügyrendi szünetet rendel el.
Ügyrendi szünet után Polgármester elmondja, hogy azért rendelt el ügyrendi
szünetet, hogy ő is és a képviselők is át tudják gondolni a mai vélemények nyomán a
dolgokat. Mielőtt a határozatot a képviselő-testület meghozza, jegyző úr az
önkormányzati törvényből felolvassa szó szerint, hogy hogyan kell érteni a többséget.
Virág Tamás képviselő ügyrendben kért szót. Szerinte az, hogy polgármester úr
ügyrendi szünetet rendelt el, bizonyítja azt, hogy fontos ez a téma, és mindenki
felelősségteljesen gondolkodik a fiataloknak a neveléséről, oktatásáról.
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Szeretne egy javaslatot tenni, de hogy előtte meggyőződjön és megfelelően tudjon
dönteni, kérdése lenne Szemerszki Mihály úrhoz és egy véleménye. A maga
részéről, bármerre ment, nagyon jó véleményeket hallott az általános iskola oktatónevelő tevékenységéről.
Az igaz, hogy el kell ismerni, ez más jellegű, de amikor döntöttek arról, hogy átadják
az egyháznak, akkor is tudták, hogy nem szokványos nevelési módszerekkel fog
dolgozni. Úgy érzi pozitív irányba hat az oktatás folyamatában és a szülők nagy
része is meg van elégedve, de természetes, hogy van más vélemény is.
Az 50 évre történő átadással kapcsolatban megkérdezi Szemerszki Mihály urat, hogy
lehet-e a gimnáziumnál, általános iskolánál 25 év, vagy mindenképpen
ragaszkodnak az 50 évhez. Jónak tartaná, ha 25 év lenne az óvodánál is, mint ahogy
a másik két intézménynél is, mert az 50 évet nagy időnek tartja. Amennyiben
elfogadja az egyház a 25 éves időintervallumot, a maga részéről javasolja ennek az
előterjesztésnek a megszavazását.
Polgármester elmondja, hogy a jelen határozati javaslat 9. és 10. pontja arról szól,
hogy a Szent Miklós Általános Iskolát, illetve a Szent János Gimnáziumot is 25 év
helyett 50 évre módosítják.
Szemerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus oktatási referense: Talán nem ez a
legkardinálisabb pont, hogy 50 év, vagy 25 év, de azt a maga felelősségére
mondaná, hogy éppen azért kérték azt is, hogy a két, már náluk fenntartásban lévő
intézménynél is legyen 50 év, hogy minden intézményük egyformán legyen. Ennek
az egyformaságnak ez lenne az ára, hogy az óvodát is a másik két intézménnyel
azonos időre kapják, akkor részéről ennek nincs akadálya. Szeretnék az 50 évet
éppen a már említett indokok miatt, hosszú távra terveznek, de ha az egyformaság
miatt a 25 év lenne reálisabb, akkor nincs kifogása ellene.
Polgármester felkéri jegyzőt, hogy olvassa fel az önkormányzati törvény
idevonatkozó rendelkezését a szavazásra vonatkozóan.
Vártás József jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek a 47. § (2) bekezdése úgy szól, hogy a javaslat elfogadásához
az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelenlévő önkormányzati képviselők,
minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott önkormányzati
képviselők több mint a felének az igen szavazata szükséges. Az 50. § alapján a
törvénynek pedig a minősített többség szükséges a 42.§-ban foglaltakhoz, melynek
két pontja az intézmény alapítás, átszervezés és megszüntetéséről szól, tehát
mindenképpen ehhez a napirendhez minősített többség szükséges, így az összes
képviselő több mint felének igenlő szavazata kell, jelen esetben 6 igen szavazatot
jelent.
Polgármester a javaslathoz módosító indítvánnyal él.
a) A határozati javaslat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen, a határozati
javaslat 10. pontjának törlésével egyidejűleg:
„9. Képviselő-testület a 190/2011.(IX.14.) határozat 1. számú mellékleteként
jóváhagyott, használati jog bejegyzéséről szóló megállapodás módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
A megállapodás az alábbi 3. ponttal egészül ki: „3. Az Önkormányzat vállalja, hogy
jelen megállapodást a megállapodás aláírását követő 50 évig rendes felmondással
nem szünteti meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás módosításának aláírására.”
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b) A határozati javaslat 1. mellékletét képező Köznevelési Szerződés 5. pontja
egészüljön ki az alábbi projektek felsorolásával:
„- NTP-OTM-12-P Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi
és civil fenntartású óvodai tehetségsegítő műhelyek támogatására”
- TÁMOP-4.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program nevű kiemelt projekt
keretében a fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök beszerzésére/
tartós használatba vételére. (Jelenleg elbírálás alatt áll.)”
Ezt követően szavazásra bocsátja az a) módosító javaslat elfogadását
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elutasította.
Polgármester szavazásra bocsátja a b) módosító javaslatot.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Vártás József jegyző észrevételezte, hogy a kiküldött előterjesztés határozati
javaslatában szereplő 9. és 10. pontok, valamint a módosító javaslatok ezen
pontokhoz nem kerültek megszavazásra. A záró szavazás előtt az 50 év sem került
megszavazásra, ezért a 9. és 10. pontot törölni kellene szavazás előtt, tekintettel
arra, hogy a 2011. évben megkötött közoktatási megállapodás esetében az általános
iskolák államosításával egyidejűleg az oktatási megállapodás helyébe belép a
magyar állam. Ezért lett volna szükséges ez a két módosító javaslat, ezért javasolja,
hogy ezt is töröljék, illetve a köznevelési szerződés 42. pontja utal még a határozati
javaslat mellékletében az 50 évre, tehát ha ez az 50 év az óvoda esetében 25 év,
akkor ezt is módosítani kellene a záró szavazás előtt.
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben kért szót. Az 50 évvel kapcsolatban, amit
most döntöttek, tehát nem lett megszavazva, akkor a 25 évet nem most kellene
feltenni szavazásra?
Polgármester : A 9. és 10. pontot nem kell, mert eleve él a 25 év.
Ezt követően megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a szavazás során okafogyottá vált
9. és 10. pont kerüljön ki a határozati javaslatból.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Polgármester : A Köznevelési Szerződésben a 42. pontban a Nefelejcs Óvodánál az
50 év szerepel, amit módosítani kell 25 évre. A 25 évre történő módosítás
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 4 igen, 1 nem
szavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasította.
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Polgármester: Úgy látja, hogy ez a döntés további átgondolást tesz szükségessé,
mindenesetre köszöni a Miskolci Apostoli Exarchátus eddigi munkáját is, és köszöni
Szemerszki Mihály úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte a képviselő-testületet.

3./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés
tudomásul vételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy tudják valamennyien, az elmúlt év a Kft.
életében rendkívüli volt, tekintettel arra, hogy a bevételeinek több, mint 50 %-át
elveszítette, és azt is tudják, hogy nem egyszerű év van a Kft. mögött. Ennek
tudatában vizsgálta és elemezte a mérlegbeszámolót. Azt látja, hogy a beszámoló
mínuszos, van egy nagymértékű veszteség a cégnél. Azt szeretné, ha ügyvezető úr
részletezné, hogy miből tevődik össze a veszteség. A terveket illetően túlzottan
optimistának látja, ezért megkérdezi, hogy mire alapozza ügyvezető úr, hogy a jövő
év olyan jó lesz, hogy ki tudja nullára hozni az évet.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tavaly
júniusban, amikor átkerült az ÉRV-hez a víz-szennyvíz üzemeltetés, ez az
árbevételüknek a nagy részét elvitte, valamint az eredménynek a nagy részét is.
Igazából a veszteség nagy része nekik ott keletkezik, hogy az ÉRV-nek történő
átadás során átadták a kintlévőségeiket. Eladtak 25 millió forint kintlévőséget az
ÉRV-nek, nem 100 %-on, hanem a 30 napnál nem régebbieket 70 %-on, a 90 napit
40 %-on, a 180 napit 10 %-on és az egyéb követeléseket 5 %-on. Tehát ezt a 25
millió forint kintlévőséget 11 millió forintért adták el az ÉRV-nek, aminek a nagy része
egy idő után úgyis behajthatatlan követelésként szerepelt volna. Ezen a követelésátadáson keletkezett 14 millió forint veszteségük, és van 3 millió forint banki
veszteségük, ami az előző évhez képest csökkent is, mert 4,5 millió forint volt azáltal,
hogy lecsökkent a banki hitelkeretük 55 millió forintról 41 millió forintra.
Ezeket, ha összeadják, ez 17 millió forint, és 19 millió forint veszteségük volt, tehát 2
millió forint veszteségük keletkezett összesen így is ebben az évben, amiről úgy
gondolja, hogy ezekkel a feltételekkel nem olyan rossz eredmény.
Ez évre vonatkozóan azt látják, hogy a költségek maradtak, a pénzeik szintén
adottak és ami ehhez szükséges az egyéb bérmunkákból és fuvarokból és egyéb
feladatellátásából kellene, hogy keletkezzen. Nekik itt jelentkezett egy 23 millió
forintos összeg, aminek a teljesítése lesz a legnagyobb kihívás, de ahhoz, hogy a
cég működőképes maradjon, ezt kell teljesíteniük. Vannak azért folyamatos
bérmunkáik, de ehhez mindenképpen egy pár jelentősebb munka is kellene, amit
tudnának végezni. Ehhez a képviselő-testület, az önkormányzat segítségét is várná,
de ő is megpróbál minél több munkát végezni. Egyelőre ezek a célok, és
megpróbálják átvészelni ezt az évet.
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Polgármester az elhangzottakhoz annyit kívánt hozzátenni, hogy a tavalyi veszteség
teljesen egyértelmű, hogy gyakorlatilag a pénzügyi műveletekből adódott,
nevezetesen a jelentősebb része a kintlévőségek értékesítéséből fakadt. A Kft.
helyzete nem egyszerű, viszont azt is szeretné egyértelművé tenni, hogy mivel a Kftnek még mindig 40 millió forint a folyószámla-hitele az 55 millió forint helyett, azért itt
is egy jelentős mértékű csökkentést hajtott végre a Kft., ami üdvözlendő dolog.
Az önkormányzatnak, a testületnek elemi érdeke, hogy a Kft. véletlenül se kerüljön
csőd-helyzetbe, felszámolási helyzetbe, hiszen e mögött a 40 millió forintos
folyószámla-hitel mögött az önkormányzat a készfizető kezes, tehát rendkívüli
mértékben érinti az önkormányzatot. Azt gondolja, hogy nem lesz ilyenfajta
probléma, meg fogják tudni oldani azokat a gondokat, amelyek esetleg
előadódhatnak az év folyamán, munkákat pedig megpróbálnak a lehető legnagyobb
mértékben biztosítani a Kft. részére.
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Valamennyi bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
röviden szólt arról, hogy a tegnapi bizottsági ülésen mi hangzott el. A 2013-as üzleti
tervre vonatkozóan láthatják az adatokat, költséget, ráfordításokat, kiadásokat és
bevételeket. Azt gondolja, hogy az elmúlt időszak egyeztetései alapján elértek végre
oda, hogy a költségek, a ráfordítások és kiadások tekintetében végre láthatnak egy
olyan számot, illetve kaphattak egy olyan számot, amit már nem nagyon lehet lejjebb
tornázni. Ha másra nem, az elmúl időszak arra jó volt, hogy ezeket a számokat
tényleg addig húzzák, ameddig csak lehet. Viszont a bevételeknél sincs nagy
mozgástér, hiszen a szemétszállítási díjból 1-3 hónap szerepel, mivel az
önkormányzat szedi be áprilistól, a közfoglalkoztatási bértámogatáson sem lehet mit
növelni, hiszen az adott, a bérleti díjak, amit az önkormányzati ingatlanokból
származnak, az szintén adottak, hiszen az önkormányzat évenként meghatározza a
bérleti díjaknak a mértékét, illetve szerződés szerint van a park, út, csapadékvízelvezetésre, fenntartásra járó összeg is. Egyedül az egyéb bevételek, a fuvar, a
bérmunka, vásár, WC üzemeltetés, stb. az, amit lehet növelni. Ez az a bevétel, ami
azt hozza, hogy kb. nullszaldós a cég. Ügyvezető úr tegnap elmondta azt is, amit
látni is kell, hogy 1-3 hóban, illetve év végén nem nagyon lehet ilyen bevételt
realizálni, hiszen építőipari tevékenység ezekben a hónapokban nem nagyon zajlik.
Azt is látni kell, hogy a Kft-nek szakképzett dolgozói nincsenek belső átalakításokra,
kivitelezésekre.
Viszont akkor is soknak tűnik ez a 23.600 eFt, ami be van tervezve éves szinten, és
ügyvezető úr is elmondta, hogy a képviselő-testülettől, az önkormányzattól is várja a
segítséget annak érdekében, hogy ezt az összeget bérmunkából ki lehessen
termelni. Van ennek egy hátulütője is, ami szintén elhangzott, mégpedig az, hogy ha
a kapacitásukat lekötik bérmunkával, akkor a városüzemeltetési feladatokat is nagy
valószínűséggel nehezebben lehet ellátni. Tehát ez egy picit csapdahelyzet, viszont
mindenképpen meg kell próbálni minél több bérmunkát biztosítani akár az
önkormányzati beruházások kapcsán a Kft-nek, hogy eredményesen tudja az
önkormányzat működtetni.
Virág Tamás képviselő a maga részéről teljes egészében el tudja fogadni ügyvezető
úrnak a tájékoztatóját, de azért tette fel a kérdését, mivel az anyagból nem tűnt ki,
hogy milyen megosztásban, és miért volt ilyen nagy veszteség. Elfogadja azt is, hogy
a valós veszteség 2 millió forint körüli. Az elmúlt év közepén, amikor tárgyalták a Kft.
ügyét, sokkal borúlátóbb volt. Gratulál, hogy ilyen szépen kihozta a végére a Kft-t.

13

A jövőre vonatkozóan megnyugtatta polgármester úrnak a nyilatkozata, miszerint
fontosnak tartja a Kft. hatékony működését, és mindent megtesz azért a jövőbeni
beruházásoknál, hogy a Kft. ott munkát kapjon, jövedelmet termeljen. Ez
megnyugtató, mert ez nagyon fontos a város működtetése érdekében.
A maga részéről támogatja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Elmondja, hogy ügyvezető úrral, ha
nem is napi rendszerességgel, de elég sűrűn találkoznak és beszélnek a Kft.
dolgairól. Azt tudni kell, hogy úgy, mint az önkormányzatot, a Kft-t is rendkívüli
mértékben kísérti a három évvel ezelőtti probléma az árvíz miatt. A Kft-t is még a mai
napig kísérti, igaz, hogy már lényegesen kisebb mértékben, mert még mindig van
egy darab 600 ezer forintos olyan számla a Kft-ben, amit nem tudott kifizetni annak a
vállalkozónak, aki elvégzett egy ilyen értékű munkát. Inkább úgy fogalmazna, hogy
már csak 600 ezer forint van és azt hozzá kell tenni, hogy 176 millió forint volt az,
amit nem kaptak meg. Ez egy rendkívül durva dolog volt Edelény városa ellen a
kormány részéről, valakik részéről.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi
mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának,
közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012.
évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának,
közhasznúsági
jelentésének
elfogadása,
és
a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi
„Egyszerűsített
éves
beszámoló”-ját,
eredménykimutatását, és közhasznúsági jelentését
elfogadja,
valamint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012.
december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ 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, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
üzleti tervének jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
„Üzleti terv”-ét j ó v á h a g y j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a
bizottság véleményét:
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletet 2013. február 13-ai ülésén
fogadta el. A bizottság megállapította, hogy a rendeletmódosítás az azóta eltelt
időszak jogszabályból eredő, valamint a testületi határozatokon alapuló
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változásainak átvezetéseit tartalmazza. Az időközben létrehozott Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal miatt is szükségessé vált a költségvetési rendelet
módosítása.
Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfkogadásra javasolja.
Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d)
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 1.1.2 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. 2.2.1, és 2.19. pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. 3.1.2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
a) 2.362.649
eFt költségvetési bevétellel
b) 2.745.585
eFt költségvetési kiadással
c)
45.876
eFt finanszírozási kiadással
428.812
eFt finanszírozási bevétellel
d)
állapítja meg.”
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2.§ A Rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az önkormányzat a kiadások között 39.779 e Ft általános, és 202.832
e Ft céltartalékot állapít meg.
3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet a 13., 14. mellékletek szerinti 23. és 24. mellékletekkel egészül ki.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2013. május 22. napján.
Edelény, 2013. május 22.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
2/1 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK
Bevételi jogcímek

Cím
1.

Közhatalmi bevételek

1.1

Igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

1.3

Birságbevételek

1.4

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

1.5

Helyi adók és adójellegű bewvételek

1.6

Adópótlék, adóbirság

1.7
2.

Egyéb közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek

intézmények

Önkorm.
154 340

0

ezer Ft-ban
Összesen
154 340

3 520

3 520

1 520

1 520

0
22 800

22 800

125 000

125 000

1 500

1 500
0

106 232

173 111

279 343

2.1

Egyéb saját működési bevétel

70 299

172 411

242 710

2.2

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések

34 033

700

34 733

2.3

Működési célú hozam, és kamatbevételek

0

93 002

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2

Felhalmozási ÁFA visszatérülés

3.3

Pénzügyi befektetések bevételei

1 900

1 900
93 002
20 000

20 000

26 505

26 505

0
46 497

3.4
4.

Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása

46 497
775 411

0

775 411

4.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

775 411

0

775 411

4.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

188 108

188 108

4.1.2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog.

165 806

165 806

4.1.3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

193 446

193 446

4.1.4

Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz

76 768

76 768

4.1.5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

38 913

38 913

4.1.6

Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.

95 892

95 892

4.1.7

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

11 889

11 889

4.1.8
4.2

Központosított előirányzatok
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

4 589
0

4 589
0

6.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.

7.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.

8. Támogatásértékű bevételek
8.1. Működési célú támogatásértékű bevételek
8.1.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8.1.2

Támogatásértékű működési bevétel

EU-s támogatás
8.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0
0
133

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8.2.2

EU-s támogatás

8.2.3
9.

Egyéb felhalmozási célú támogatás
Átvett pénzeszközök

9.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

9.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

10.

Költségvetési bevételek összesen
Maradvány igénybevétele

10.1 Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
10.2 Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Finanszírozási bevételek össesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133

876 638
49 617

59 461
57 940

936 099
107 557

2 851

23 223

26 074

46 766

7 591

54 357

827 021

27 126
1 521

828 542

817 656

1 521

819 177

0

124 321

8.1.3

8.2.1

0
0

4.2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatás
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

27 126
0

9 365
124 321

9 365
124 321

124 321

0
2 130 077
410 988

232 572
17 824

14 767

17 824

2 362 649
428 812
32 591
396 221

396 221

0
0
410 988

17 824

428 812

2 541 065

250 396

2 791 461

2/2 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK
Cím
13.

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Működési költségvetés kiadásai

13.1

Személyi juttatások

13.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

13.3

Dologi kiadások

13.4

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

13.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézmények

Összesen

302 392

1 131 507

1 433 899

44 716

455 232

499 948

8 956

121 103

130 059

210 121

309 360

519 481

25 068

235 587

260 655

13 531

10 225

23 756

3 781

9 888

13 669

0

13.6 Egyéb működési célú kiadások

0

13.6.1 Működési célú pénzmaradvány átadás
13.6.2 Működési célú támogatásértékű kiadás
13.6.3 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
14.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14.1

Beruházási kiadások

14.2

Felujítások

14.3

Lakástámogatás

9 750

337

10 087

1 066 954

2 121

1 069 075

1 066 686

2 121

1 068 807

135

135
0

14.4. Egyéb felhalmozási kiadások

133

0

0

14.4.1 Felhalmozási célú maradvány átadás

0

14.4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
14.4.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

133

133

0

14.4.4 Pénzügyi befektetések kiadásai
15.

Tartalékok

15.1

Általános tartalék

15.2

Céltartalék

242 611

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
16.

133

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

242 611

39 779

39 779

202 832

202 832

1 611 957

1 133 628

2 745 585

45 876

0

45 876

0

0

0

16.1.1 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

0

16.1.2 Likviditási hitelek törlesztése

0

16.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

16.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

16.1.5 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0
0

16.1.6 Egyéb
16.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

45 876

0

16.2.1 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

42 932

42 932

2 944

2 944

16.2.2 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

45 876
0

16.2.3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

16.2.4 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

16.2.5 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 657 833

20

1 133 628

2 791 461

2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2 melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege
ezer Ft-ban

Bevétel
Bevételi jogcímek

Kiadás
Kiadási jogcímek

előirányzat
1 440 972

előirányzat

I.

Működési bevételek összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.
Működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről

154 340
279 343
775 411

I.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
107 557 11.6.
124 321

Működési költségvetés kiadásai összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1 433 899
499948
130059
511848
7633
260655
23756

II.
8.
9.
10.
11.
12.

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
Felhalmozási, tőkejellegű bevételek
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

921 677
93 002

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
Felhalmozási költségvetés kiadásai
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások

1 069 075
1 069 075
1068807
135

II.
12.
12.1.
133 12.2.
828 542 12.3.
12.4.

III.
III. Tartalékok
13.1. Általános tartalék
13.2. Céltartalék

133
242 611
39779
202832

Költségvetési bevételek összesen
III.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
13. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
14. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 362 649 Költségvetési kiadások összesen
428 812
32 591
396 221 IV.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2 745 585

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 791 461 KIADÁSOK MINÖSSZESEN

2 791 461

45 876
45876

3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
KIADÁS
előirányzat
Kiadási jogcímek
előirányzat
Bevételi jogcímek
1.
Költségvetési bevételek összesen
1 440 972 Költségvetési kiadások összesen
1 474 573
2.
Közhatalmi bevételek
154 340 Személyi juttatás
499948
279 343 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
130059
3.
Intézményi működési bevételek
4.
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
775 411 Dologi kiadások
511848
5.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
260655
Egyéb működési kiadások
23756
6.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.
7.
Működési célú támogatásértékű bevétel
80 431 Tartalékok
48307
8.
EU támogatás
27 126
9.
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
124 321
32 591 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
0
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
32 591 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 473 563 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 474 573

4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban
előirányzat
Kiadási jogcímek
előirányzat
Bevételi jogcímek
1.
Költségvetési bevételek összesen
921 677 Költségvetési kiadások összesen
1 271 012
2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
20 000 Beruházási kiadások
1068807
3.
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.
46 497 Felujítások
135
4.
Pénzügyi befektetések bevételei
26 505 Lakástámogatás
5.
Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása
Egyéb felhalmozási kiadások
133
133 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
7633
6.
Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér.
7.
EU támogatás
819 177 Tartalékok
194304
8.
Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek
9 365
9.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
396 221 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
45 876
12. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.
396 221 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
42932
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
2944
15.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 317 898 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 316 888
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5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK
Cím

Bevételi jogcímek

ezer Ft-ban
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

Központ,
Könyvtár,
Múzeum

Edelényi
Mátyás Óvoda
és Bölcsőde

Központ,
Könyvtár, Múzeum
Edelényi
Nefelejcs Óvoda
összesen

Szociális
Szolgáltató
Központ

Intézményi bevételek
összesen

1.

Intézményi működési bevételek

187

523

57 212

57 212

115 189

173 111

1.1

Egyéb sajűt működési bevétel

187

523

56 512

56 512

115 189

172 411

1.2

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések

700

700

1.3

Működési célú hozam, és kamatbevételek

2.
2.1

0

0

3 810

0

32 251

177

0

32 428

23 223

Működési célú támogatásértékű bevételek

3 810

0

30 730

177

0

30 907

23 223

57 940

0

23 223

23 223

2.1.2 Támogatásértékű működési bevétel

3 810

3 604

2.1.3 EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

177

3 781

27 126
0

0

1 521

0

2.2.2 EU-s támogatás

1 521

2.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 521

27 126
0

0

0

0

0

1 521

0

0

1 521

1 521

0
0

59 461

7 591

27 126
0

2.2.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3.

0

Támogatásértékű bevételek

2.1.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

2.2.

700

0

0

0
0

0

3.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

3.2

Pénzügyi befektetésből származó bevétel

0

0

3.3

Üzemeltetésből származó bevétel

0

0

4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.

5.

Átvett pénzeszközök

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

5.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

0

0

5.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

0

0

6.

Maradvány igénybevétele

1 960

6.1

Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele

1 960

6.2

Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele

7.

Intézmény költségvetési bevételei összesen

8.

0

7 806

793

116

8 715

7 149

17 824

7 806

793

116

8 715

7 149

17 824

0

0

5 957

523

97 269

970

116

98 355

145 561

250 396

Önkormányzati támogatás

75 758

364 618

151 290

96 006

64 704

312 000

130 856

883 232

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 715

365 141

248 559

96 976

64 820

410 355

276 417

1 133 628
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

KIADÁSOK
Cím

Kiadási jogcímek

ezer Ft-ban
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

Központ,
Könyvtár,
Múzeum

Edelényi
Mátyás Óvoda
és Bölcsőde

Központ,
Könyvtár, Múzeum
Edelényi
Nefelejcs Óvoda
összesen

Szociális
Szolgáltató
Központ

Intézményi kiadások
összesen

Működési költségvetés kiadásai

81 715

365 141

246 938

96 976

64 820

408 734

275 917

1.1.

Személyi juttatások

26 856

99 647

82 404

63 702

44 054

190 160

138 569

455 232

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

6 917

25 165

22 565

17 149

11 807

51 521

37 500

121 103

1.3.

Dologi kiadások

141 969

15 382

8 843

166 194

93 044

309 360

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

100

235 587

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

859

6 704

10 225

6 704

9 888

1.

8 198

41 924

37 082

198 405

2 662

0

0

743

116

1.5.1 Működési célú pénzmaradvány átadás
1.5.2. Működési célú támogatásértékű kiadás
1.5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.1.

Beruházási kiadások

2.2.

Felujítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

0
2 325

743

116

337
0

859

0

0
0

1 621

0

0

1 621

337

1 621

500

2 121

1 621

500

2 121

0
0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

1 131 507

0

0
0

0

0
0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

0

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre

0

0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
81 715

365 141

248 559

24

96 976

64 820

410 355

0
276 417

1 133 628

6. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
Cí
m

Kiadási jogcímek

1. I. Működési költségvetés kiadásai
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
1.5.1Önkormányzat által folyósított ellátások
1.5.2.Működési célú pénzmaradvány átadás
1.5.3.Működési célú támogatásértékű kiadás
1.5.4Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.1. Beruházási kiadások
2.2. Felujítások
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.1.Felhalmozási célú maradvány átadás
2.4.2.Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.4.3.Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre
2.4.4.Pénzügyi befektetések kiadásai
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Állom.-ba
Tovább
Száml.
Közfoglalk Vásárolt
Polgárm. Kistérségi
nem
száml. Pénzügyi szellemi
Hivatal
hivatal
tartozók
oztatás közszolg. szolg. szolg.kiad tevék.
75 075
3 407
2 638
0
0
56
89
419
22 094
2 685
2 077
5 641
715
561
7 596
7
56
89
419
39 744
37 082

Adók,
díjak
31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

2 325
337
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 075

3 407

2 638

0

0

56

89

419

31

25

Kiadás
összesen
81 715
26 856
6 917
8 198
0
39 744
37 082
0
2 325
337
0
0
0
0
0
0
0
0
81 715

7. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Engedélyezett
létszám (fő)

Költségvetési szerv
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Nefelejcs Óvoda
Összesen

1
44
3
76
42
31
21
218

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Nefelejcs Óvoda
Összesen

26

4 órás

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás
8

8 órás
15

0

8

15

8. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
Beruházási feladat
Önkormányzat
1.
Tájház bővítése, felujítása
28 684
2.
Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése
146 258
3.
Mátyás Óvoda fejlesztése
126 306
4.
Belváros fejlesztése
754 218
5.
Járási Hivatal elhelyezése
1 100
6.
Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása
1 778
7.
Ingatlan megvásárlása
2 000
8.
István k.65 pályázat engedélyezési költségeire
150
9.
István király út 46 ingatlan megvásárlása
2300
10.
Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk.
215
11.
Szemétszállítás számlázási program
327
12.
Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj.
25
13.
Mezőgazdasági vetőgép
318
14.
Árvíz rekonstrukció
3007
Szociális Szolgáltató Központ
1.
Hűtőkamra
500
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Városi Tv-hez eszközvásárlás
100
2.
TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés
1521
Beruházási kiadások összesen
1 068 807

9. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
Megnevezés
1.
Államkötvény 2007-2010.évi
150120
2.
Kötvénykibocsátás maradványa
26787
3.
Turisztikai attrakció pályázat önereje
850
4.
Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő
4868
5.
Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa
8528
6.
Sportlétesítmény pályázat önerő
2222
7.
Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa
9457
Összesen
202 832

10. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
előirányzat
Megnevezés
1.
EVSE támogatás
800
2.
Bódvavölgyi Tömegsport támogatás
3 000
3.
Orvosi ügyelet támogatása
5 390
4.
Bursa támogatás
560
5.
Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása
177
6.
Gyermektartásdíj átadása
337
7.
Üzemanyag kártya egyenleg átadása
365
8.
Pénzmaradvány átadása
13127
Összesen
23 756

11. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
Sorszám

Bevételi jogcímek

előirányzat

1.

Helyi adók

120 000

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

26 505

3.

Díjak, pótlékok, birságok

10 300

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel,

66 497

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
223 302

Saját bevételek összesen
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12. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

2/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
2013.
forrása
kifizetés
-492
11 305
43 899

17 375

43 407

28 680

472
2 679
40 256

528
5 042
504
22 606
28 680

43 407

Összesen

0

10 813
0
61 274
0
0
72 087

0

1 000
7 721
40 760
22 606
72 087

Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
2013.
Összesen
forrása
kifizetés
-27 251
34 452
7 201
0
29 309
107 504
136 813
0
0
2 058
141 956
0
144 014

2 058

2 058

7 013
134 207
736
141 956

0

0
9 071
134 207
736
144 014

Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017
2013. előtti
2013. utáni
kifizetés és
tervezett
2013.
Összesen
forrása
kifizetés
12 940
-7 602
5 338
0
93 281
7 602
100 883
0
0
106 221
0
0
106 221

2 114
4 819
99 288
106 221
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0

0

2 114
4 819
99 288
0
106 221

2/2
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő
fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003
2013. előtti
kifizetés és
forrása
25 555

2013. utáni
tervezett
kifizetés

2013.

Összesen

76 912

19 474

561 173

45 029

638 085

45 029

50 384
587 701

45 029

638 085

0

102 467
0
580 647
0
0
683 114

0

0
95 413
587 701
0
683 114

Az edelény Mátyás Óvoda fejlesztése
ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003

Források

2013. előtti
kifizetés és
forrása

Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

10

Összesen

6 306

0

6 316
0
120 000
0
0
126 316

0

2
4
116
2
126

120 000

10

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

2013. utáni
kifizetés

2013

10

10

126 306

2
4
116
2
126

477
420
853
556
306

477
430
853
556
316

Interaktív könyvtárral a jövőért
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

2013. előtti
kifizetés és
forrása

2013. utáni
kifizetés

2013

9 646

28 647

289

9 646

28 647

289

2 507
6 253

7 561
19 565

289

886
9 646

1 521
28 647

289

Összesen
0
0
38 582
0
0
38 582

10 357
25 818
0
2 407
38 582

Edelény Város árvíz rekonstrukciója
ÉMOP 3.1.2./E-11-2011-0069

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
Források összesen
Kiadás összesen

2013. előtti
kifizetés és
forrása
1 206

2013. utáni
kifizetés

2013

Összesen

-995

6 626

4 002

125 886

1 206

3 007

132 512

1 206

3 007

9 238
123 274

1 206

3 007

132 512

0
13 451
123 274
0
136 725

207 577
207 577

966 681
966 681

132 801
132 801

1 307 059
1 307 059
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6 837
0
129 888
0
0
136 725

13. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felujítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Beruházási feladat
Önkormányzat
1. Ivóvíz, szennyvíz felujítása
2.
3.
Felujítási kiadások összesen

előirányzat

135

135
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14. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
Cím
1.

Közös
Önkorm.Hivatal

Kiadási jogcímek
I. Működési költségvetés kiadásai

Kistérségi
hivatal

Állom.-ba nem Közfoglalkozta
tartozók
tás

350 623

10 366

1.1. Személyi juttatások

95 060

4 587

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó

23 999

1 166

1.3. Dologi kiadások

33 159

4 613

1.5. Egyéb működési célú kiadások

198 405

0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások

198 405

0

0

Vásárolt
közszolg.

Tovább
száml. szolg.
0

71

Száml.
szellemi
tevék.

Pénzügyi
szolg.kiad
331

Adók, díjak

1 130

Kiadás összesen

2 620

365 141
99 647
25 165

71

331

1 130

2 620

41 924

0

0

0

0

198 405

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0
0

0

0

198 405

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás

0

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre
2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Beruházási kiadások

0
0

2.2. Felujítások

0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
4.

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

350 623

10 366

0

0

0

71

331

1 130

2 620

365 141

6./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény külterület 0343/5 és 0345/6 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő átjárási
szolgalmi jog biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény külterület 343/5 és 345/6 helyrajzi számú
ingatlanokat terhelő átjárási szolgalmi jog biztosításáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény külterület 0343/5 és 0345/6 hrsz-ú
ingatlanokat terhelő átjárási szolgalmi jog biztosításáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelény külterület 0343/2 hrsz-ú ingatlan Tompa Mihály útról
való megközelíthetősége érdekében – a határozat mellékletét
képező vázrajz szerint – átjárási szolgalmi jogot biztosít az
önkormányzat tulajdonát képező, Edelény külterület 0343/5
hrsz-ú és 345/6 hrsz-ú ingatlanokra.
2. Az átjárási szolgalmi jog biztosítását – a változási vázrajz
földmérő általi elkészítését követően – ügyvéd által
ellenjegyzett szerződésbe kell foglalni.
3. A szolgalom biztosításával kapcsolatos mindennemű költség
az Edelény külterület 0343/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát
terheli.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átjárási
szolgalmi jog biztosítására vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
polgármester

7./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők
pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester

üzemeltetésére

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat tulajdonát
köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírásáról

képező

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta azt önkormányzat tulajdonát képező köztemetők
üzemeltetésére pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
köztemetők üzemeltetését a temetőkről és temetkezésekről
szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló
145/1999.
(X.1.)
Korm.
rendelet
rendelkezéseinek
megfelelően pályázat útján kiválasztott üzemeltetővel
kívánja ellátni.
2. Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező
köztemetők üzemeltetésének ellátására a „Pályázati
Felhívás”-t a határozat mellékleteként - jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívás közzétételét
az önkormányzat hivatalos honlapján, az Edelényi Városi
Televízió képújságában, valamint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
4. Képviselő-testület elrendeli a beérkezett pályázatok soron
következő testületi ülésre történő beterjesztését.
Határidő: azonnal, illetve 2013. június 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet a 98/2013.(V.22.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki az Edelény külterület
061/2 hrsz-ú (Császtai úti), az Edelény külterület 0329 hrsz-ú (Árpád úti)
köztemetők - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.
A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott
időre, ötéves időtartamra, 2013. augusztus 01. napjától 2018. július 31. napjáig
jöhet létre.
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető,
amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai,
pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:
- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 01.)Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a
temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb
feltételekkel,
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- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási
címpéldánya,
- a pályázó számlavezető bankja(i)nak igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó
számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás
(sorbanállás) nem volt,
- nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól és a helyi adóhatóságtól,
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs
folyamatban,
- A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy annak elnyerése esetén a nyertes
pályázó 30 napon belül szerződést köt a települési szilárd hulladékszállítást végző
szolgáltatóval.
A nyilatkozat hiánya érvénytelenségi ok. A szerződés hiánya azonnali
felmondásra okot adó körülmény.
- A pályázó sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változtatásokat hajtana
végre köztemető és annak létesítményeivel kapcsolatban, és a változások
ütemezését, mely vállalások részét fogják képezni a pályázat nyertesével
megkötendő közszolgáltatási szerződésnek, azok nem teljesítése esetén pedig az
önkormányzat azonnali felmondási lehetőséggel él.
- A pályázathoz csatolni kell két szerződési ajánlatot, melyből az egyik Edelény
Város Önkormányzatával megkötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés
tervezete, míg a másik a szolgáltatóval kötendő szerződés tervezete, melyben
kötelezettségként jelölje meg szolgáltató részére, hogy szolgáltató pontosan
tájékoztassa a megrendelőt a választás lehetőségéről, azaz arról, hogy
megrendelő különböző (legalább egy minimum, egy maximum és egy középes )
árkategóriájú szolgáltatásból választhasson.
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:
a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre
való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való
gondoskodást;
c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a
nyitvatartási időt;
d) biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a
temető nyitását, zárását;
f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h) kijelölni a temetési helyeket;
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
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j) összegyűjteni és elszállíttatni a hulladékot;
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés
zökkenőmentes lefolytatását;
m)gondoskodni az ügyfélfogadásról.
A köztemetőn belül kötelező.
- az elhunyt hűtésével,
- a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával,
- a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,
- sírásással, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok
szakszemélyzetének és
berendezésének
ellátására az üzemeltető
igénybevétele (az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).
Egyéb kikötések:
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az
egyenlő bánásmód követelményét.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a
temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a
telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltető nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és
bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.
- Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a
tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más
gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
Az üzemeltető köteles
a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására
az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a
közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselőtestületet évente, minden év május 31. napjáig köteles tájékoztatni.
A fentebb részletezettebbek szerint tehát a pályázati felhívás részét képezi az,
hogy a pályázat nyertese, a későbbi üzemeltető mire lesz jogosult és köteles.
Köteles a pályázó ezeket a pontokat kidolgozni, és ehhez kapcsolódóan
szakmai javaslattal élni.
Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki,
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint
gyakorolható.
A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási
tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással
ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban
meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
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A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos
áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a
köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével
összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által
előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.
Az üzemeltető a temető területének és létesítményeinek használatáért évente,
negyedéves bontásban a szerződésben meghatározott díjat fizet. A díj mértékét
évente felül kell vizsgálni.
A pályázat elbírálása során a fő bírálati szempont a pályázó által kínált minél
magasabb összegű éves díj.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. június 28. nap 12.00 óra
A pályázatot benyújtásának helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
(3752 Edelény, István király útja 52. szám)
Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő
képviselő-testületi ülésen bírálja el.
A pályázat kiírója a pályázatók számára biztosítja a köztemetők, és azok
létesítményeinek megtekintését a pályázat időszaka alatt előzetes egyeztetés
alapján, munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig.

8./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és az alapszabály módosításával
kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és
alapszabály módosításával kapcsolatos részvényesi
hozzájárulásról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és
alapszabály
módosításával
kapcsolatos
részvényesi
hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
megtárgyalva a Borsodvíz Zrt. soron következő közgyűlés
anyagának előterjesztését – hozzájárul, hogy az Önkormányzat
polgármestere és egyben törvényes képviselője - mint
részvényes - a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt
előterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptőke
leszállítását és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítást.
2. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Borsodvíz Zrt. alaptőke leszállítására a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1)
bekezdésével elrendelt vagyonkiadási kötelezettség miatt kerül
sor.
3. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy az alaptőke leszállítás miatt a Borsodvíz
Zrt.-ben fennálló 5.550 eFt névértékű részesedése 2.775 eFt-ra
csökken.
Határidő: 2013. május 29.
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont tárgya:
Közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági
övezetére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés
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határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat
nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó
megállapodás jóváhagyásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat
nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Finke 1, (Edelény 36 tr. körzet) kisfeszültségű
szabadvezeték hálózat rekonstrukció” 8736 SEPLAND
számú beruházással létrejövő közcélú villamos hálózat
nyomvonala, illetve annak biztonsági övezete által érintett,
Edelény belterület 2088, 2154, 2181, 2191 és 2199
helyrajzi
számon
nyilvántartott,
Önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanok igénybevételéhez hozzájárul.
2. Képviselő-testület az igénybevételről szóló megállapodást
a határozat mellékleteként jóváhagyja, és kinyilvánítja,
hogy
az
igénybevevő
általi
jogerős
engedély
megszerzését követően igényt tart a kártalanításra.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
igénybevételi megállapodás, és a kártérítési igény
érvényesítésével kapcsolatos megállapodás aláírására.
Határidő: 2013.05.24., illetve a kártérítés lezárásának napja.
Felelős: polgármester, jegyző

10./ Napirendi pont tárgya:
Ruhagyűjtő konténerek közterületre történő kihelyezésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt tesz.
Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő „Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a TEXTRADE Kft. kérelme alapján karitatív és környezetvédelmi
céllal engedélyezi” szövegrész helyébe az „Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TEXTRADE Kft. kérelme alapján javasolja a polgármester
részére, hogy átruházott hatáskörében eljárva karitatív, köztisztasági és
környezetvédelmi céllal engedélyezze” szöveg lépjen.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
konténerek
közterületre
Tárgy: Ruhagyűjtő
kihelyezésének engedélyezéséről

történő

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a TEXTRADE Kft ruhagyűjtő konténerek
kihelyezési kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
TEXTRADE Kft. kérelme alapján javasolja a polgármester
részére, hogy átruházott hatáskörében eljárva karitatív,
köztisztasági és környezetvédelmi céllal engedélyezze
• a Borsodi út - Béke út sarok, szelektív hulladékgyűjtő sziget
• a Miklós Gyula út - Borsodi út, szelektív hulladékgyűjtő sziget,
valamint
• az Antal György út 30. szám alatti BÓDVA-COOP Üzletház
parkoló
területeken 1 m2 nagyságú közterületen ruhagyűjtő konténerek
elhelyezését térítésmentesen.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
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11./ Napirendi pont tárgya:
Pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 114./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2013.(V.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a pedagógiai szakszolgálatok összevonásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul
veszi,
hogy
az
Edelényi
Pedagógiai
Szakszolgálat 2013. augusztus 1. napjától a Borsod-AbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi
Tagintézményeként működik tovább.
Határidő: 2013.05.31.
Felelős: polgármester

Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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