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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 25. napján 14:00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Az ülés helye:  Községháza 

3636 Vadna, Kassai u. 25. 

Jelen vannak: 

5 fő képviselő-testületi tag: 

Bencze Péter polgármester 

Hurták Tiborné alpolgármester 

Szabon Ilona képviselő 

Marinné Tóth Krisztina képviselő 

Gál Ádám képviselő 

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 

- az ülés egész tartamára: 

Dr. Herczeg  Tibor jegyző, címzetes főjegyző 

- jegyzőkönyvvezető: 

Jaskó Zsófia ügyintéző 

Bencze Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 

Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja 
napirendként. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta. 

N A P I R E N D :  

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
Javaslat a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. 

(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat az időskorúak támogatása 2022. évi összegének 

megállapítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlan 

adásvétel keretei közötti hasznosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 
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4.  
Tájékoztatás a Kazincbarcika IV. Kapu - Vadna - Vadna 
- Dubicsány - szlovák határ kerékpárút települést érintő 

nyomvonalváltozataitól. 

Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

5.  
Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

kaptányságvezetője megbízásának véleményezésére. – 
Zárt ülés. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  Indítványok, javaslatok   

N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A  

I. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a rendelet módosítása a rezsicsökkentés korlátozása, 
illetve annak a lakosságot érintő hatásai miatt vált szükségessé a jogosulti kör szélesítésével a 
szociális tűzifa juttatásra az a kérelmező válik jogosulttá, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft), egyedülélő esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg. 

A jelenleg hatályos szabályozás 250 %-os (71.500 Ft), illetve 350 %-os (99.750 Ft) jövedelemhatárt 
tartalmaz. 

Marinné Tóth Krisztina képviselő elmondta, hogy mindezek miatt valóban szükséges a 
rendelet módosítása. Szükséges a jelen helyzetben, hogy a lakosság minél szélesebb köre juthasson 
szociális tüzelőhöz, különös tekintettel az egyedülélő nyugdíjasokra. Javasolta, hogy a jogosultsági 
feltételekben bekövetkezett változás a lakosság irányába kommunikálásra kerüljön. 

Hurták Tiborné alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint is szükséges az 
önkormányzati ellátás biztosítása a településen élő lehető legtöbb lakosnak. 

Bencze Péter polgármester elmondta, hogy erre hirdetményeken, az önkormányzat honlapján, 
a közösségi oldalakon, illetve az ügyfelek tájékoztatása során személyesen is sor kerül. A jogosulti 
kör szélesítésével azonban a rendelkezésre álló tűzifa mennyisége nem növekszik, így az eddigi akár 
3-4 m3-es juttatás helyett, jellemzően 1-2 m3-nyi tüzelő juthat majd az arra jogosultaknak. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2022. (X.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes szociális 
tüzelőanyag jutatásként, tűzifa-támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, nem haladja meg.” 

2. § 

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A tűzifa-támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérőn, amennyiben a jogosult súlyos fogyatékosnak minősül, 
a tűzifa-támogatás mennyisége legfeljebb 3 m3 háztartásonként.” 

3. § 

(1) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ellátás iránti kérelmet évente, a támogatás igényelhetőségére irányuló önkormányzati 
lakossági tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén.” 

(2) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a a 
következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában, a lakossági tájékoztató közzétételének időpontja, a támogatás 
igénylésére irányuló önkormányzati tájékoztató, önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételének 
napja.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Bencze Péter          Dr. Herczeg Tibor  
polgármester          jegyző 
                     címzetes főjegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz  

1.§ A jogosultsági feltételként szabályozott egy főre eső jövedelem összegének újraszabályozását 
tartalmazza, családban élők esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-áról 400 %-
ra; egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-áról 500 %-ra 
történő emelésével. 

2.§ Az ellátás biztosítása során, a támogatásként adható tűzifa mennyiségét szabályozza, tekintettel 
az igénylők és a jogosultak várhatóan nagy számára. 

3.§ Az ellátás iráni kérelem benyújtására vonatkozó határidő szabályozza. 

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 

II. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az időskorúak támogatása 2022. évi összegének megállapítására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Hurták Tiborné alpolgármester elmondta, hogy a támogatás biztosításával, annak 
összegszerűségével egyetért. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
6 7 / 2 0 2 2 . ( X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

i d ő s k o r ú a k  t á m o g a t á s a  2 0 2 2 .  é v i  ö s s z e g é n e k  
me g á l l a p í t á s á r ó l  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról szóló 
2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 12/B.§-
ában szabályozott időskorúak támogatása összegét 10.000 Ft/fő összegben állapítja 
meg 2022. évre, a Szociális rendelet 12/B.§ (1)-(3) bek-e szerinti jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Marinné Tóth Krisztina képviselő javasolta, hogy a Mikulás-, és karácsonyi édességcsomagok 
juttatására az idén is kerüljön sor, ha ezt a szociális célra fordítható keret lehetővé teszi. Javasolta, 
hogy 2021. évhez képest 200-200 Ft-tal növeljék a csomagok értékét. Így Mikulásra 1.200 
Ft/csomag, Karácsonyra pedig 1.400 Ft/ háztartás összeget biztosítson a képviselő-testület. 
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Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, ezt a juttatást az önkormányzat saját bevételei terhére 
tudja biztosítani, mivel azt a lakosság egy-egy csoportjának nyújtja, a szociális rászorultság 
vizsgálata nélkül.  

A szociális célú kiadások fedezetét biztosító a települési önkormányzatok szociális feladatainak 
egyéb támogatása állami támogatás összege, - ahogyan az a 2022. évi költségvetés tárgyalása során 
bemutatásra került – az önkormányzat adóerőképessége miatt, jelentősen csökkent. A 3 millió 
forint támogatással szemben, mintegy 7 millió forint tervezett kiadás áll. 

Bencze Péter polgármester javasolta, hogy a képviselői indítványnak megfelelően 2022. évben 
biztosítsa az önkormányzat a lakosság felé a juttatásokat. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
6 8 / 2 0 2 2 . (X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

l a k o s s á g  r é s z é re  a j á n d é k c s o ma g o k  j u t t a t á s á ró l  

1. Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, valamennyi a településen 
életvitelszerűen élő, 2022. december 41-ig 14. életévét betöltő vadnai gyermek részére, 
Mikulás-ünnep alkalmából édességcsomagot juttat, legfeljebb 1.200 Ft/fő értékben. 

2. Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, valamennyi vadnai háztartás 
részére a karácsonyi ünnepekre édességcsomagot (szaloncukrot) juttat, legfeljebb 1.400 
Ft/háztartás értékben. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

III. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlan adásvétel keretei közötti 
hasznosítására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                       polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Bencze Péter polgármester elmondta, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése mellett foglal 
állást a képviselő-testület, annak a forgalmi értékbecslését mindenképp el kell végeztetni. 
Ugyanakkor irányadó árnak tekinthető, a karékpárút létesítése során elvégzett kisajátítások során 
megállapított 150-170 Ft/m2 ár. 

Gál Ádám képviselő  elmondta, hogy mérlegelni kell azt is, hogy van-e most szüksége az 
önkormányzatnak erre a bevételre. A termőföldek értéke folyamatosan növekszik, egyre nagyobb 
rájuk a kereslet. 
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A képviselő-testület a tárgyban kialakul vitában, határozathozatal nélkül, egyhangú (5 igen) 
szavazással az ingatlan értékesíthetősége mellett foglalt állást, azonban az ingatlan értékesítése 
részletes feltételeinek meghatározását, későbbi időpontra halasztotta. 

V. N A P I R E N D 

Tárgy: Tájékoztatás a Kazincbarcika IV. Kapu - Vadna - Vadna - Dubicsány - szlovák határ 
kerékpárút települést érintő nyomvonalváltozataitól. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 26-os számú főútvonal 
felújításának tervezői megbízást kaptak Vadna falun végighaladó kerékpárút tervezésére is. A 
javasolt nyomvonalváltozatokat a jegyzőkönyv melléklete szerint ismertette. Kezdeményezte, hogy 
a képviselő-testület alakítsa ki álláspontját arról, hogy melyik verziót tartják célravezetőnek. 

Elmondta, hogy a 26-os számú főútvonal falun keresztül futó szakaszát szegélykővel tervezik 
ellátni. Így nem kell a korona szélességét növelni, ez megnyugtató, illetve a két oldalt mellette futó 
járdák felújítását is megtervezik. Tulajdonképpen megújul a 26-os főút. 

A kerékpárút vadnai szakasza első verziójának előnye, hogy végigvezeti a falun a kerékpárosokat, 
bemutatkozik a település; az útvonal területe végig községi tulajdonban van, nem kell kisajátítani, 
tulajdont szerezni. Hátránya viszont, hogy a kultúrház udvarán az emlékművet át kell helyezni, 
vagy alternatív módon elvezetni a kerékpárosokat (pl: ezen a szakaszon leszállnak a kerékpárról) 

A második verzió előnye, hogy az alternatív kultúrházi megoldás elmarad; hátránya, hogy nem 
mutatkozik be a falu; egy szakasza magántulajdonban van. 

A tárgyban kilakul vitában a képviselők egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy a bemutatott 
nyomvonaltervezet egyeik változata sem kifejezetten előnyös a település számára. Gondot okozhat 
a kerékpárút község belterületi részen való átvezetése, különös tekintettel arra, hogy önálló 
létesítmény nem jönne létre, hanem a meglévő aszfaltozott utakon útburkolat festéssel jelölnék 
csak azt. Ez kifejezetten problémás lehet a szűk átmérőjű utakon. 

A képviselő-testület kezdeményezte, hogy a tervezővel, helyszíni bejáráson egyeztessenek 
lehetséges, a község érdekeit jobban figyelembe vevő, további megoldásokról. 

V. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kaptányságvezetője megbízásának 
véleményezésére. – Zárt ülés. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bek b.) pontja alapján zárt ülés keretei között tárgyalta a 
napirendet. 
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VI. N A P I R E N D 

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a település közvilágítását biztosító 
EON Energiamegoldások Kft a piaci viszonyok változására hivatkozva, arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy nem teszi számukra lehetővé, hogy a jövőben is változatlan formában 
folytassák az együttműködésükez az önkormányzattal., A jelenleg hatályos villamosenergia-vásárlás 
szerződés módosítását kezdeményezik azok fordulónapjától, 2023.01.07-től.  

Amennyiben az önkormányzat elfogadja az E-ON Kft. ajánlatát az legkésőbb 2022. október 28-ig 
vissza kell igazolni. 

Amennyiben az önkormányzat nem fogadja el az ajánlatot, vagy arról határidőben nem jelez vissza 
Szerződésmódosítási ajánlatunk elfogadásáról a megadott határidőig, úgy a jelenleg hatályos 
szerződést 60 napos felmondási idővel felmondják, így az 2022.12.31-ei nappal megszűnik. Ezt 
követően az önkormányzatnak új szolgáltatóval kell szerződést kötnie, melyre ha nem kerül sor, 
akkora szerződés nélküli vételezés jogkövetkezményei kerülnek alkalmazásra. Ilyen lehet a pótdíj, 
vagy az elláts megszüntetése. 

Az E-ON Kft. ajánlata, határozott időtartamú, 2023.01.01.:0:00 órától kezdődő, 2023.06.30. 24:00 
óráig tartó határozott idejű szerződés létrehozása, mely további 6 hónappal meghosszabbodhat, 
szerződésben rögzített feltételekkel. 

Az ajánlatban szereplő képlet alapján, az energiadíj egységára 31,200 Ft/kWh együttható 
alkalmazásával kerül naponta megállapításra, mely jelenleg 202 Ft/kWh. 

A jelenleg, 2022. december 31-ig érvényes egységár: 66 Ft/kWh. 

A polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak – tekintettel a vásárolandó energia 
mennyiségére, illetve a rendelkezésre álló időre – nem igazán van máslehetősége, mint a szerződés 
módosítás elfogadása. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
7 0 / 2 0 2 2 . (X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

k ö z v i l á g í t á s i  c é l ú  v i l l a m o s e n e r g i a - v á s á r l á s i  s z e rz ő d é s  
mó d o s í t á s á r ó l  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, EON Energiamegoldások Kft (a 
továbbiakban: Szolgáltató) ajánlata szerinti tartalommal, elfogadja a közvilágítási célú 
villamosenergia-vásárlási szerződés módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére, a 
Szolgáltató tájékoztatására, ajánlatának elfogadásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. október 28-ig 
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Dr. Herczeg Tibor jegyző  javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 27/2022. (II.08.) 
határozatban foglaltaknak megfelelően döntsenek a polgármester jutalmazására vonatkozó, a 2022. 
évi költségvetésben tervezett előirányzat felhasználásáról. 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése elfogadását követően alakította át a polgármester 
jutalmazására vonatkozó eljárásrendet. A polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására – 
amennyiben az önkormányzat saját bevételei lehetővé teszik – évente 3 havi bér- és járulékának 
megfelelő összegű kiadási előirányzat kerülhet tervezésre, az Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción, a jutalom 
megállapítás során, a képviselő-testület ezen előirányzat mértékéig hozhat döntést. A képviselő-
testület évente december 15-ig a polgármester az előirányzat rendelkezésre állása esetén, tekintettel 
az önkormányzat gazdálkodási, költségvetés helyzetére dönthet a polgármester jutalmazásáról. 

A 2022. évi költségvetése – tekintettel a helyi adóbevételek tervezetthez képesti jelentős mértékű 
túlteljesülésére - a polgármester jutalmazását lehetővé teszi, a megállapítandó jutalom folyósítását 
az önkormányzat gazdálkodási helyzete lehetővé teszi. 

Hurták Tiborné alpolgármester javasolta, hogy a polgármester részére 2 havi illetményének 
megfelelő összegű jutalom kerüljön megállapításra. 

A képviselők egybehangzóan egyetértettek a polgármester részére, a 2 havi illetményének megfelelő 
összegű jutalom megállapításával. 

A döntéshozatali eljárásban Bencze Péter polgármester érintettsége miatt, 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
7 1 / 2 0 2 2 . ( X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

B e n c z e  P é t e r  p o l g á r me s t e r  j u t a l ma z á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bencze Péter polgármestert 2021 
és 2022 évi munkája elismeréseképp - figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/H. § (1) bek-ben foglaltakra - 2 havi 
illetményének megfelelő bruttó 1.300.000 Ft összegű jutalomban részesíti. 

Felelős: alpolgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

Bencze Péter polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 79 m3 
mennyiségű tűzifa beszerzését lehetővé tevő támogatásban részesült. A beszerzendő tűzifa értéke 
2.257.425 Ft, melyhez a pályázat benyújtásakor vállalt 100.330 Ft önrész mellett, további 501.650 
Ft költség társul, az áremelések hatásaként. 

A tüzelő-juttatás mielőbbi biztosíthatósága érdekében, az Északerdő Zrt. (3525 Miskolc, Deák 
Ferenc tér 1.) árajánlatát beszerezte, melyben foglaltak a pályázati kiírás és a támogatói okirat 
feltételeinek megfelelnek. Ennek alapján a szociális tüzelőanyag mennyiségét – a mielőbbi 
kioszthatóság érdekében – megrendelte, a szállító számlájának kifizetését engedélyezte. 

Kezdeményezte, hogy a képviselő-testület a kötelezettségvállalást hagyja jóvá. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése 
értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a nettó 1 millió Ft egyedi érték feletti 
vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása. 
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A Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint, legalább 3 különböző ajánlattevő ajánlatát szükséges 
beszerezni csak a nettó 2.000.000 Ft-ot elérő beszerzések (beruházások) esetében - a Szabályzatban 
foglalt kivételek szükség szerinti alkalmazásával - a versenyeztetés, az átláthatóság és a piaci ár 
igazolás érdekében. Jelen beszerzéshez nem volt szükséges további ajánlatok kérése. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
7 2 / 2 0 2 2 . (X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

é r t é k h a t á r t  me g h a l a d ó  k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s  
j ó v á h a g y á s á ró l ,  s z o c i á l i s  t ü z e l ő a n y a g  b e s z e rz é s é re  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a polgármester által, a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló belügyminiszteri döntés alapján vállalt 2.257.425  Ft összegű 
kötelezettségvállalást az Északerdő Zrt. (3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.) irányába, 
79 m3 keménylombos, vastag tűzifa beszerzésére jóváhagyja, tekintettel az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

A tűzifa szállítási költsége – a támogatási feltételeknek megfelelően – Szuhakálló 
község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére kerül biztosításra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Bencze Péter polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása vált 
szükségessé, mivel ahhoz a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Kánó, Jósvafő és 
Aggtelek, illetve a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőnyárád, Jákfalva, 
Dövény és Felsőkelecsény önkormányzatok csatlakoznak, 2023.0.01. napjával. A képviselő-testület 
az önkormányzatok csatlakozási szándékát 2022. májusi ülésén már jóváhagyta. 

Javasolta, a jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás jóváhagyását. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
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V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n  
7 3 / 2 0 2 2 . (X . 2 5 . )  h a t á ro z a t a  

a  K a z i n c b a rc i k a  é s  V o n z á s k ö r z e t e  T ö b b c é l ú  Ö n k o r má n y z a t i  

K i s t é r s é g i  T á rs u l á s  t á r s u l á s i  me g á l l a p o d á s a  m ó d o s í t á s á n a k  
e l f o g a d á s á ró l  

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel meghozott 

döntésével elfogadja a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás (továbbiakban: KVTÖKT) társulási megállapodásának 
módosítását és a KVTÖKT Társulási Tanácsának 7/2022. (V.30.) határozatával 
elfogadott, a jegyzőkönyv mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 

 

Mivel indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

k.m.f.  

Bencze Péter        Dr. Herczeg Tibor 
polgármester         jegyző 
         címzetes főjegyző 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye           Vadna község 
 

Vadna Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2022. október 25. napján 
megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: 

 
a. jegyzőkönyve, 
b. tárgysorozata 
c. határozata: 67; 68; 70; 71; 72; 73 
d. rendelete: 9 
e. meghívója 
f. előterjesztései 
g. jelenléti íve 

T Á R G Y S O R O Z A T : 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
Javaslat a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. 

(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat az időskorúak támogatása 2022. évi összegének 

megállapítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlan 

adásvétel keretei közötti hasznosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Tájékoztatás a Kazincbarcika IV. Kapu - Vadna - Vadna 
- Dubicsány - szlovák határ kerékpárút települést érintő 

nyomvonalváltozataitól. 

Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

5.  
Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

kaptányságvezetője megbízásának véleményezésére. – 
Zárt ülés. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  Indítványok, javaslatok   

Vadna, 2022.11.02. 
Dr. Herczeg Tibor 

jegyző 
  címzetes főjegyző 



VADNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
======================================== 

 

Ikt. sz.: Vad/1705-1/2022. 

 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. október 25. napján (kedden) 14:00 órától 

rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.  

Az ülés helye: Községháza, Vadna 

 
Napirendi javaslat 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
Javaslat a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. 

(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat az időskorúak támogatása 2022. évi összegének 

megállapítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlan 

adásvétel keretei közötti hasznosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Tájékoztatás a Kazincbarcika IV. Kapu - Sajóivánka - 

Vadna - Dubicsány - szlovák határ kerékpárút települést 
érintő nyomvonalváltozataitól. 

Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

5.  
Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

kaptányságvezetője megbízásának véleményezésére. – 
Zárt ülés. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  Indítványok, javaslatok   

 
Vadna, 2022. 10. 20. 

Tisztelettel   
Bencze Péter 

      polgármester 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
3636 Vadna, Kassai út 25. 

Tel/fax: 48/ 505-211 
e-mail: hivatal@vadna.hu 
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ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. OKTÓBER 25-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/1705-2/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

I .  NA P I R E N D  

Tárgy: Javaslat a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  rendelet 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. rendelet-tervezet Szavazás módja: 

   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 79 m3 tűzifa beszerzését 
és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított AZ 
önkormányzat számára. 

Tekintettel a rezsicsökkentés korlátozására, illetve annak a lakosságot érintő hatásaira, indokolttá 
válik a jogosulti kör szélesítése a helyi rendeleti szabályozás módosítását akként, hogy a szociális 
tűzifa juttatásra az a kérelmező váljon jogosulttá, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft), egyedülélő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg. 

A jelenleg hatályos szabályozás 250 %-os (71.500 Ft), illetve 350 %-os (99.750 Ft) jövedelemhatárt 
tartalmaz. 

Ugyanakkor a jogosulti kör bővítése miatt, szükséges a legfeljebb juttatható tűzifa mennyiségének 
csökkentése. A jelenlegi szabályozás legfeljebb 4 m3 tűzfa juttatását – súlyos fogyatékos esetében 
legfeljebb 5 m3 – teszi lehetővé, ezek a mennyiségek módosulhatnak legfeljebb 2m3-re; illetve 3 
m3-re. 

A rendelet módosítása során, a kérelmek benyújtására vonatkozó határidőt is módosítani 
szükséges. 

Javasolt módosítás, hogy az ellátás iránti kérelmet évente, a támogatás igényelhetőségére irányuló 
önkormányzati lakossági tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül lehesse benyújtani. A 
lakossági tájékoztató közzétételének időpontja, a támogatás igénylésére irányuló önkormányzati 
tájékoztató, önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételének napja. 

Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 

Vadna, 2022. 10. 19. 

         Bencze Péter sk. 
           polgármester  
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Előzetes hatásvizsgálat 
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításához 
 

 
 
1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 
 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása önkormányzati 
saját forrást igényel, és a kiszállítás költségei jelenhetnek meg az önkormányzat gazdálkodásában. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által 
használt anyagok 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársaira a napi feladatok ellátása mellett.  
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A BM. rendeletben foglalt határidő betartására, amennyiben nem teljesül a rendeletalkotási 
kötelezettség, az az elnyert támogatás visszafizetését vonja maga után. 
Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja 
felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022. (.....) önkormányzati rendelete 

a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. §

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes szociális 
tüzelőanyag jutatásként, tűzifa-támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, nem haladja meg.” 

2. §

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A tűzifa-támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérőn, amennyiben a jogosult súlyos fogyatékosnak minősül, 
a tűzifa-támogatás mennyisége legfeljebb 3 m3 háztartásonként.”

3. §

(1) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ellátás iránti kérelmet évente, a támogatás igényelhetőségére irányuló önkormányzati 
lakossági tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén.” 

(2) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a a 
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában, a lakossági tájékoztató közzétételének időpontja, a támogatás 
igénylésére irányuló önkormányzati tájékoztató, önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételének 
napja.” 

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Bencze Péter Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

címzetes főjegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz  

1.§ A jogosultsági feltételként szabályozott egy főre eső jövedelem összegének újraszabályozását 
tartalmazza, családban élők esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-áról 400 %-
ra; egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-áról 500 %-ra 
történő emelésével. 

2.§ Az ellátás biztosítása során, a támogatásként adható tűzifa mennyiségét szabályozza, tekintettel 
az igénylők és a jogosultak várhatóan nagy számára. 

3.§ Az ellátás iráni kérelem benyújtására vonatkozó határidő szabályozza. 

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz 
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ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. OKTÓBER 25-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/1705-2/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

I I .  NA P I R E ND  

Tárgy: Javaslat az időskorúak támogatása 2022. évi összegének megállapítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. határozati javaslat Szavazás módja: 

   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításával (10/2021.(XI.10.) önk. rendelet) megteremtette, új ellátási formaként az időskorúak 
támogatását. 

A szabályozási szerint, az önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal önálló ellátási 
formaként, támogatást biztosítson a településen élő, időskorú (65. életévét betöltő) lakosság 
részére, életvitelük könnyítéséhez, háztartási kiadásaikhoz – különösen: a közműköltségekhez, a 
gyógyszerkiadásokhoz, a betegségből, egészségügyi állapotból adódó egyéb kiadásokhoz, a 
lakhatással összefüggő kiadásokhoz, a járványhelyzettel összefüggő kiadásokhoz, illetve egyéb 
rendkívüli egyszeri kiadásokhoz. 

A támogatás szempontjából rászorultnak kell tekinteni azt a háztartást, ahol az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 
(A nyugdíjminimum összege:28.500 Ft). 

A támogatást igényelni kell a rendelet-tervezet szerinti formanyomtatványon. 

A nyomtatvány 7. pontjában nyilatkozni kell a háztartásban élőkről és azok jövedelméről. A 
jövedelemnyilatkozatot csak a döntéshozó kifejezett kérésére kell a rendelet 3. § (7) bek-e szerinti 
jövedelemigazolásokkal alátámasztani. A kérelmező nyilatkozatában vállal felelősséget az általa 
közölt adatok valóságtartalmáért. 

Az időskorúak támogatása biztosításáról, annak összegéről évente október 30-ig dönt a képviselő-
testület, az éves költségvetési rendeletben a célra biztosított kiadási előirányzat figyelembevételével, 
úgy, hogy annak alkalmankénti összege legalább 5.000 Ft legyen. 

A képviselő-testület 2021-ben 10.000 Ft összegű támogatást biztosított a jogosulti kör részére. 
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Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor, ezen teljesített kiadás 
figyelembevételével került meghatározásra a célra használható előirányzat. 

Az előirányzat rendelkezésre áll, az önkormányzat 2022. évi saját bevételi többlete lehetővé teszi – 
arra irányuló szándék esetén – a támogatás magasabb összegű meghatározását 2022. évre. 

 

Vadna, 2022. 10. 19. 

         Bencze Péter sk. 
           polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
/ 2 0 2 2 . ( … . . )  h a t á r o z a t a  

i d ő s k o r ú a k  t á m o g a t á s a  2 0 2 2 .  é v i  ö s s z e g é n e k  
me g á l l a p í t á s á r ó l  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról szóló 
2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 12/B.§-
ában szabályozott időskorúak támogatása összegét 10.000 Ft/fő összegben állapítja 
meg 2022. évre, a Szociális rendelet 12/B.§ (1)-(3) bek-e szerinti jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. OKTÓBER 25-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

 

IKT. SZ: VAD/1705-2/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 
 

I I I .  NA P I R E ND  

 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételére irányuló kezdeményezés 
elbírálására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szabon Lajos vadnai lakos, adásvételi kezdeményezéssel fordult 2022. 09. 26-án az 
önkormányzathoz. Nevezett a 027/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlan 
tulajdonjogát kívánja megszerezni 

Az ingatlan adatai: 

Hrsz Ha Ak Művelési ág 
    

027/2 0,6572 16,14 szántó 

Nevezett az ingatlant 2013. május 15-től, határozott idejű (5 év, illetve 3 év időtartamú) 
haszonbérlet keretei között használja. 

A jelenleg érvényes bérleti jogviszonyt a 36/2022. (III.16.) határozatával hozta létre a képviselő-
testület 5 év időtartamra, mely 2027. szeptember 30. napján, a gazdasági év végével szűnik meg. 

Nevezett által fizetendő bérleti díj mértéke: 15.000 Ft mely évente, a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett, előző évre vonatkozó infláció mértékével növekszik. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 4.§ (2) bekezdése szerint: „A képviselő-
testület hatáskörébe tartoznak a vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól 
függetlenül.” 

A vagyonrendelet 7.§ (1) bek- szerint: „A képviselő-testület a vagyontárgyak értékesítése esetén a 
vagyontárgy értékét: 

a) ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés,  
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….alapján állapítja meg.” 

Az ingatlanok az önkormányzati üzleti vagyon részei, forgalomképesek. 

Amennyiben a képviselő-testület az ingatlan elidegenítése mellett foglal állást, annak el kell 
készíttetni a forgalmi értékbecslését. 

Az ingatlan vételárának megállapításához támpont lehet a kerékpárút létesítésénél az 
önkormányzat által, a termőföld tulajdonosoknak ajánlott vételár mértéke, mely 120 Ft/m2 összeg 
volt. (A lefolytatott kisajátítási eljárások során, ettől magasabb összegben került az érintett 
ingatlanok alapértéke meghatározásra ingatlanforgalmi szakértő által.) 

A forgalmi értékbecslést az önkormányzat rendeli meg, melynek díját a vevő az ingatlan 
adásvétele során megtéríti. 

A termőföldnek minősülő ingatlanok vonatkozásában, azok hasznosítása során be kell tartani a 
mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. (továbbiakban: 
Földforgalmi tv.) előírásait, így az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó hirdetményes eljárás 
előírásait; az önkormányzati tulajdonú termőföld elidegenítéséhez azonban nem szükséges 
hatósági jóváhagyás. (36.§ (1) 

Az ingatlan értékbecsléssel megállapítandó értékére tekintettel nem kötelező a nyilvános 
pályáztatás keretei között meghirdetni az értékesítést, de a képviselő-testület a vételár 
maximalizálása érdekében dönthet a nyilvános hirdetményes értékesítés mellett is. Szabon Lajost 
a fennálló haszonbérleti jogviszonyára tekintettel elővásárlási jog illeti meg. (Az elővásárlási jog 
gyakorlója elsőbbséget élvez a tulajdonszerzés kapcsán, de ugyanazon feltételeket kell teljesítenie a 
vételár és a szerződéskötés egyéb feltételei tekintetében, mint a legjobb ajánlatot tevőnek.) 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem, hogy a képviselő-testület alakítsa ki álláspontját az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatban. 

Vadna, 2022. 10. 19. 

         Bencze Péter sk. 
           polgármester 
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Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

a 2022…………………. napján  

 

 

 

 

 



Az alább felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakra tekintettel a belső 

ellenőrzési feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb és célszerűbb megoldása érdekében, az alábbi 

Társulási Megállapodást kötik: 

 

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

1.1. Neve: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

1.2. Székhelye: Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve, székhelye: 

1.3.1. Társult tagok: 

 

 

 Önkormányzat neve és címe 

1. Aggtelek Község Önkormányzata 

3759 Aggtelek Kossuth Lajos út 8. 

2. Alacska Községi Önkormányzata 

3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7. 

3. Alsószuha Község Önkormányzata 

3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 

4. Alsótelekes Község Önkormányzata 

3735 Alsótelekes, Béka út 36. 

5. Bánhorváti Község Önkormányzata 

3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. 

6. Berente Község Önkormányzata 

3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

7. Dédestapolcsány Község Önkormányzata 

3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

8. Dövény Község Önkormányzata 

3721 Dövény Rákóczi Ferenc utca 14. 

9. Felsőkelecsény Község Önkormányzata 

3722 Felsőkelecsény Szabadság utca 20. 

10. Felsőnyárád Község Önkormányzata 

3721 Felsőnyárád Alkotmány utca 8. 

11. Felsőtelekes Község Önkormányzata 

3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A 

12. Imola Község Önkormányzata 

3725 Imola, Kossuth L. u. 35. 

13. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 

3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. 

14. Jákfalva Község Önkormányzata 

3721 Jákfalva Dózsa György út 12. 

15. Jósvafő Község Önkormányzata 

3758 Jósvafő Petőfi Sándor út 42. 

16. Kánó Község Önkormányzata 

3735 Kánó Széchenyi István út 7. 

17. Kazincbarcika Város Önkormányzata 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

18. Kurityán Község Önkormányzata 

3732 Kurityán, Kossuth L. út 109. 

19. Mályinka Község Önkormányzata 

3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

20. Múcsony Nagyközség Önkormányzata 

3744 Múcsony, Fő út 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. A társulás tagönkormányzatainak képviseletre jogosult polgármestereit jelen társulási 

megállapodás 1. függeléke tartalmazza. 

 

1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

 

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

kormányhivatal. 

 

1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Ormosbánya 

Község Önkormányzat képviselő-testülete látja el. A felügyeleti szerv köteles államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 

rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  

 

1.7.  Törzskönyvi azonosító szám: 585356 

 

2. A Társulás időtartama: 

 
A Társulás határozatlan időre jött létre. 

 

3. A Társulás átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, a 

Társulás által ellátandó feladatok: 

 
3.1. A Társulás tagjai a belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladat- és hatáskörüket a Társulásra ruházzák. 

 

21. Nagybarca Község Önkormányzata 

3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

22. Ormosbánya Község Önkormányzata 

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

23. Ragály Község Önkormányzata 

3724 Ragály, Rákóczi F. út 16. 

24. Rudabánya Város Önkormányzata 

3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. 

25. Rudolftelep Község Önkormányzata 

3742 Rudolftelep, József A. út 1. 

26. Sajógalgóc Község Önkormányzata 

3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11. 

27. Sajóivánka Község Önkormányzata 

3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 

28. Sajókaza Község Önkormányzata 

3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. 

29. Szuhafő Község Önkormányzata 

3726 Szuhafő, Kossuth Lajos út 5. 

30. Szuhakálló Község Önkormányzata 

3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

31. Tardona Község Önkormányzata 

3644 Tardona, Aradi út 1. 

32. Trizs Község Önkormányzata 

3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 

33. Vadna Község Önkormányzata 

3636 Vadna, Kassai út 25. 

34. Zubogy Község Önkormányzata 

3723 Zubogy, Szabadság út 51. 



3.2. A Társult Önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása keretében a Társulás  

a.) gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 

b) biztosítja a tagönkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati 

hivatalainak, intézményeinek, és az önkormányzati társulások, valamint azok intézményei, a közvetlen 

és közvetett önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknak, önkormányzatok által alapított 

alapítvány, valamint a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését, 

c) a belső ellenőr a tagönkormányzatok felkérésére tanácsadói tevékenységet is végezhet. 

 

3.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe veszik a 

Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek megfelelően segítik a projekt 

megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését. 

 

3.4. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás, 

valamint szakmai tanácsadás. 

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

céljának megvalósításában és feladatának ellátásában, valamint működtetésében. 

Ennek során kötelesek: 

- a szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, módon és tartalommal meghozni, 

hozzájárulásokat megadni, 

- a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 

- a szükséges önkormányzati rendeletek kellő időben, módon és tartalommal megalkotni és 

elfogadni, 

- az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 

3.6. A Társulás alaptevékenységi szakágazata 

 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Kormányzati funkció 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  

 

4. A Társulás jogállása, társult tagok: 

 
4.1. A Társulás a Mötv. 87. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően jogi személyiséggel 

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

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott keretek 

között, az Áht. 28/A. § (2) bekezdése alapján az Áht-ban, valamint Ávr-ben foglaltak szerint látja el. 

 

4.2. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben – Képviselő-testületeik által megadott határozattal 

történő felhatalmazása alapján- meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét.  

 

5. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 
 

A Társulás vagyonára és gazdálkodására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.), az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló 200. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Számv. Tv.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai 

alkalmazandók. 

 

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

tartalmazza. 

 



A Társulás adószáma: 15585352-1-05 

 

A Társulás KSH statisztikai számjele: 15585352-8411-327-05 

 

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

a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják.  

 

A Társulás által beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a 

jelen megállapodásban meghatározott keretek között, önállóan jogosult a tulajdonába került 

vagyontömeg hasznosítására a Társulás működésének időtartama alatt. 

 

5.2. A Társulás bevételei: 

 

5.2.1. A tagok pénzügyi hozzájárulása  

A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 

A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Felek minden évben a költségvetési határozatban állapítják meg. 

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

bekezdése alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működési költségeinek fedezetére 

szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 

 

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

megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületei általi elfogadásával. 

 

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

pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok 

ellen a Társulás jogosult beszedési megbízást kibocsátani, melyhez a jelen Társulási megállapodásban 

foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak, továbbá felhatalmazásukat adják. 

 

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

évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a pénzügyi hozzájárulást 30 napos fizetési 

határidővel megfizetni. A tagönkormányzatok a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. 

A beszedési megbízáshoz történő hozzájárulás hiányában a Társulás a pénzügyi hozzájárulás 60 napon 

túli meg nem fizetése esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével jogosult 

fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni. 

 

A Társulás tevékenységi körének ellátásához a tagok az évenkénti működési költséget (tagok pénzügyi 

hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják.  

 

5.2.2. Egyéb bevételek 

 

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

bevételek, 

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

c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 

 

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

számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor 

a tagok rendelkezésére bocsátani. 

 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a Pénzügyi 

Bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács erre szakosodott 

ellenőrt is felkérhet. 

 



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

rendelkezések 

 

A Társulás a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kizárólag olyan gazdasági társaságban lehet tag, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Társulás által alapított 

gazdasági társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. Törvény hatálya alá tartozik.  

 

6.Társulás szervezete  

 

 

 
 

6.1. Társulási Tanács 
 

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

önkormányzatok képviselő-testületei által delegált képviselőinek az összességéből áll. 

Határozatai a meg nem jelent tagokra nézve is kötelezőek. 

 

Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba. 

 

A tagönkormányzatok által delegált képviselők kötelesek a Társulási Tanács ülésén részt venni a 

határozatképesség biztosítása érdekében. 

 

A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 

valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 

 

Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselők útján 

lehet. 

 

A Társulás Tanács tagjai az általuk képviselt képviselő-testületeinek beszámolnak a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

Társulás tanács 

 

Társulás elnöke 

 

Pénzügyi bizottság 

Munkaszervezeti 

feladatokat ellátó 

közös önkormányzati 

hivatal 



 

A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 

 

A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike jóváhagyta a 

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

megalakulást. 

 

6.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és alelnököt választ. 

 

6.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

 

a/ döntés minden olyan jogügylet megkötéséről, amelyben a Társulás 1.000.000,-Ft-ot, azaz Egymillió 

forintot meghaladó mértékben vállalna pénzügyi kötelezettséget,  

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

Az elnök és az alelnök feladataik ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek. 

c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása 

d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása, 

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

f/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek. 

 

A b-e/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített többségű (Mötv.94. § 

(7) bekezdés.) döntése szükséges. 

 

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

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

 

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

a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása, 

b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása. 

 

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

által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden esetben össze kell hívni, 

amennyiben jelen megállapodás 6.1.2. pontjában meghatározott kérdésben dönteni kell, ha azt 

bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve, ha a törvényességi felügyeleti 

jogkörében eljárva, azt a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv. 127. §-ban foglaltak alapján 

gyakorló Kormányhivatal kezdeményezi. 

 

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

akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 

 

6.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzaton képviselője a Társulási Tanácsban egy 

szavazattal rendelkezik. 

 

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

rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-képviselőjének több, mint 

fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7.napra, illetve a meghívóban 

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

 

A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás visszavonásig érvényes, melynek hatálya 

kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 

 



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

 

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

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

 

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

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

az Mötv.95. § (3) bekezdésére tekintettel. 

 

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a székhely település önkormányzatának jegyzője írja 

alá. A jegyzőkönyvet a székhely település jegyzője a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv.127. §-

ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 

 

6.1.10. A társulás tagjai a társulás működését-a társulási megállapodásban meghatározottak szerint-

célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A Társulási Tanács tagjai évente egy 

alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai 

tevékenységéről, mellyel együtt történik a 6.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének 

értékelése is. 

 

6.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 

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

foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, 

megbízatásának megszűnéséig tart. 

 

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

előtt. 

 

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

jogkörrel helyettesíti az Elnököt. Megbízatása időtartamára a 6.2.1. pontban megfogalmazott, az 

Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

 

6.2.2. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. 

 

6.2.3. A Társulás Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök megválasztására. A 

korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek intézését az újonnan 

megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást készíteni. 

 

6.2.4. Az Elnök Munkaszervezeten keresztül: 

 

a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 

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

elkészítéséről, 

c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

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

Társulás feladatainak megvalósításáról. 

 

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

Társulási Tanács előír számára. 

 

6.2.5. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárhatóan gondossággal köteles eljárni. 

Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a 

vonatkozó jogszabályok szerint felel.  

 



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

ellenőrzése mellett a munkaszervezeti feladatokat ellátó Ormosbányai közös Önkormányzati 

Hivatallal együttműködve, önállóan, a Társulási Tanács hatáskörét nem sértve a törvényi 

szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó költségeket a tagok pénzügyi 

hozzájárulásának terhére fedezi. 

 

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

Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási Tanács ülését a 

lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új Elnököt. Az Elnök 

lemondásával az Alelnök megbízatása nem szűnik meg.  

 

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

 

6.2.9. Az Elnök megbízása megszűnik: 

-önkormányzati tisztségének megszűnésével, 

-az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 

-a Társulás Tanács által történő visszahívással, 

-lemondással, 

-elhalálozással. 

 

A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

 

A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 

helyettesíti. Az Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

6.3. Pénzügyi Bizottság  

 
6.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. 

A Pénzügyi Bizottság 1 tagját a Társulási Tanács a Pénzügyi Bizottság elnökének választja meg. 

 

A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének 

ellenőrzéséről. 

 

A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, az Elnök gazdasági 

szervezeten keresztül történő gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás 

pénztárát, áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálni. 

 

A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, 

mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az 

adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából megvizsgálja. 

 

A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha 

jogszabályba, Társulási Megállapodásba ütköző vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást 

tapasztal. 

 

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

 

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

valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10%-ának indítványára a 

Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni. 

 

6.4. Munkaszervezeti feladatok ellátása 

 



A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének közös önkormányzati hivatala látja el, 

mely feladatok ellátására a  közös önkormányzati hivatal vezetője  - jegyző - külön kijelöli a 

munkaszervezet tagjait. 

 

A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készítési elő a Társulás működésével, fenntartásával, 

üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, vagyonának használatával, 

hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos 

feladatokat. 

 

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

Törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) az irányadó. 

 

 

7. A Társuláshoz való csatlakozás 

 
7.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségben tartozó településekkel területi és gazdasági 

kapcsolatban álló települései önkormányzat, amelynek képviselő-testülete Mötv. 89. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba való belépés mellett dönt és a 

Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek 

fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat 

költségvetésében tervezi, és azt befizeti a Társulás részére. 

 

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

belső ellenőrzési feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon-megyei avagy megyehatáron 

túli-önkormányzatok képviselő-testületei számára, akik jelen megállapodást magukra nézve teljes 

mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 

hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 3. 

pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében megállapodást kötni.  

 

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

kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített többséggel 

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

kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső 

költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

 

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

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

 

8. A Társulás, tagsági viszony megszűnése  

 
8.1. A Társulási Megállapodás módosításának feltételei 

 

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

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

végett a Társulási Tanács döntését követően tartandó képviselő-testületi ülésre előterjeszteni - de 

legkésőbb a Társulási Tanács ülését követő 45 napon belül-a Társulási Tanács által meghozott döntést, 

és a képviselő-testület által meghozott határozatot megküldeni a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

közös önkormányzati hivatal részére, melynek időpontja nem lehet későbbi, mint a Társulási Tanács 

által hozott döntés napjától számított 60 nap. 

 

8.2. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik 



 

a) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével, 

b) ha a tagok száma egy főre csökken, 

c) bíróság jogerős döntése alapján, 

d) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 

e) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 

 

8.3. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére vonatkozó 

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

Társulás tulajdonában álló vagyon a társult tagok lakosságszám-arányosan számított tulajdoni 

hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonába kerül. 

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a megszűnés esetén rájuk eső 

vagyonhányadok arányában tartoznak felelősséggel. 

 

8.4. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával-december 31.napi hatállyal- lehet. 

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

képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási Tanáccsal közölni.  

 

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

 

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

kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű megtérítésére. 

 

Kiválás esetén a tag köteles a Társulással elszámolni, fizetési kötelezettségének eleget tenni. 

 

8.5. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával-december 31. napi hatállyal- kizárhatja azt a tagot, aki a megállapodásban 

foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

Ilyen fontos oknak minősülő például, ha a tag a megállapodásban vállalt pénzügyi hozzájárulását nem 

fizeti meg. 

 

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

az érintett képviselő-testületet a kötelezettség teljesítésére. 

 

A tag kiválásra vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmaznia kell. 

 

9. Egyéb rendelkezések  
 

Jelen megállapodás 2022. …….  napjával elfogadott módosításai 2023. január 1. napjával lépnek 

hatályba. 

 

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

legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. 

 

Az Elnök köteles a Társulási Megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatalhoz 

történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz benyújtani törzskönyvi nyilvántartásba vétel 

érdekében. 

 

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

Magyarország címere van. 

 

A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg 

rendezni, ennek sikertelensége esetén a tagok között a társulás működése során felmerülő vitás 



kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt a Mötv. 92. §-a alapján. Az egymás közötti 

egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a felügyeletet ellátó szervet. Egyeztetéseik során a Tagok 

jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 

 

Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Mötv., az Áht., az Ávr., 

valamint a Pk. irányadó.  

A fentiek szerint a jelen Társulási Megállapodást a tagok képviselői-a tagönkormányzatok képviselő-

testületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján eredeti 

példányban jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és határozatszámának feltüntetésével és 

csatolásával. 

 

Ormosbánya, 2022. ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. függelék 
 

 

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást 

alkotó tagönkormányzatok képviseletére jogosult polgármesterei 
 

 

 

 Önkormányzat neve és címe Képviseletre 

jogosult 

polgármester 

Lakosságszám 

(fő) 

1. Aggtelek Község Önkormányzata 

3759 Aggtelek Kossuth Lajos út 8. 
Rőczei Patrik 543 

2. Alacska Községi Önkormányzata 

3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7. 
Ujlaki Béla  778 

3. Alsószuha Község Önkormányzata 

3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 
Nagy Károly  461 

4. Alsótelekes Község Önkormányzata 

3735 Alsótelekes, Béka út 36. 
Bodnár Tibor 

 

156 

 

5. Bánhorváti Község Önkormányzata 

3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. 
Deák - Szinyéri 

József 

1425 

6. Berente Község Önkormányzata 

3704 Berente, Esze Tamás út 18. 
Nyeste József 1230 

7. Dédestapolcsány Község Önkormányzata 

3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 
Lukács László 1469 

8. Dövény Község Önkormányzata 

3721 Dövény Rákóczi Ferenc utca 14. 
Szentgyögyi 

Veronika 

260 

9. Felsőkelecsény Község Önkormányzata 

3722 Felsőkelecsény Szabadság utca 20. 
Bálint László 356 

10. Felsőnyárád Község Önkormányzata 

3721 Felsőnyárád Alkotmány utca 8. 
Bihari Aranka 1005 

11. Felsőtelekes Község Önkormányzata 

3735 Felsőtelekes, Táncsics M. utca 1/A 
Orehóczki István 766 

12. Imola Község Önkormányzata 

3725 Imola, Kossuth L. u. 35. 
Osváth Katalin 96 

13. Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 

3741 Izsófalva, Izsó M. út 64. 
Ötvös Béla 1797 

14. Jákfalva Község Önkormányzata 

3721 Jákfalva Dózsa György út 12. 
Vilcsek Ernő 520 

15. Jósvafő Község Önkormányzata 

3758 Jósvafő Petőfi Sándor út 42. 
Jóna Gábor 256 

16. Kánó Község Önkormányzata 

3735 Kánó Széchenyi István út 7. 
Bokros Lajos 145 

17. Kazincbarcika Város Önkormányzata 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 
Szitka Péter 28795 

18. Kurityán Község Önkormányzata 

3732 Kurityán, Kossuth L. út 109. 
Sziráczki Sándor 1651 

19. Mályinka Község Önkormányzata 

3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5. 
Győrfi Gábor 478 

20. Múcsony Nagyközség Önkormányzata 

3744 Múcsony, Fő út 2. 
Viszlai Viktor 3092 

21. Nagybarca Község Önkormányzata 

3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 
Tóth-Péter 

Zoltán 

868 

22. Ormosbánya Község Önkormányzata 

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 
Sike Ferencné 1643 

23. Ragály Község Önkormányzata Perczel Sándor 669 



3724 Ragály, Rákóczi F. út 16. 

24. Rudabánya Város Önkormányzata 

3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. 
Novák Péter 2661 

25. Rudolftelep Község Önkormányzata 

3742 Rudolftelep, József A. út 1. 
Zilahy Zoltán 773 

26. Sajógalgóc Község Önkormányzata 

3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11. 
Jaskó Péter 380 

27. Sajóivánka Község Önkormányzata 

3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 
Seszták Ottó 665 

28. Sajókaza Község Önkormányzata 

3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. 
Rusznyák István 3137 

29. Szuhafő Község Önkormányzata 

3726 Szuhafő, Kossuth Lajos út 5. 
Szalóczy Gyuláné 150 

30. Szuhakálló Község Önkormányzata 

3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 
Dávid István  1000 

31. Tardona Község Önkormányzata 

3644 Tardona, Aradi út 1. 
Czakó Tivadar 1054 

32. Trizs Község Önkormányzata 

3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 
Mácsi Istvánné 232 

33. Vadna Község Önkormányzata 

3636 Vadna, Kassai út 25. 
Bencze Péter 622 

34. Zubogy Község Önkormányzata 

3723 Zubogy, Szabadság út 51. 
Pozsgai Viktor 572 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018.10.17-i 

társulási ülésén elfogadott Társulási Megállapodás aláírási íve 

 

Sosz. Település Polgármester neve Határozat száma Aláírás 

1. Aggtelek Rőczei Patrik  

 

2. Alacska Ujlaki Béla  

 

 

 

 

3. Alsószuha Nagy Károly  

 

 

 

 

4. Alsótelekes Bodnár Tibor  

 

 

 

 

5. Bánhorváti Deák-Szenyéri József  

 

 

 

 

6. Berente Nyeste József  

 

 

 

 

7. Dédestapolcsány Lukács László  

 

 

 

 

8. Dövény Szentgyörgyi Veronika  

 

9. Felsőkelecsény Bálint László  

 

10. Felsőnyárád Bihari Aranka  

 

11. Felsőtelekes Orehóczki István  

 

 

 

 

12. Imola Ostváh Katalin  

 

 

 

 

13. Izsófalva Ötvös Béla  

 

 

 



 

14. Jákfalva Vilcsek Ernő  

 

15. Jósvafő Jóna Gábor  

 

16. Kánó Bokros Lajos  

 

17. Kazincbarcika Szitka Péter  

 

 

 

 

18. Kurityán Sziráczki Sándor  

 

 

 

 

19. Mályinka Győrfi Gábor  

 

 

 

 

20. Múcsony Viszlai Viktor 

  

 

 

 

21.. Nagybarca Tóth-Péter Zoltán 

  

 

 

 

22. Ormosbánya Sike Ferencné 

  

 

 

 

23. Ragály Perczel Sándor 

  

 

 

 

24.. Rudabánya Novák Péter 

  

 

 

 

25. Rudolftelep Zilahy Zoltán 

  

 

 

 

26. Sajógalgóc Jaskó Péter 

  

 

 

 



27. Sajóivánka Seszták Ottó 

  

 

 

 

28. Sajókaza Rusznyák István 

  

 

 

 

29. Szuhafő Szalóczy Gyuláné 

  

 

 

 

30. Szuhakálló Dávid István 

  

 

 

 

31. Tardona Czakó Tivadar 

  

 

 

 

34.. Zubogy Pozsgai Viktor 

  

 

 

 

 

 

32. Trizs Mácsi Istvánné  

 

 

 

 

33. Vadna Bencze Péter  
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