
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. június 5-én megtartott 
rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 

Szendrő, Hősök tere 1.  
 

Je len vannak 
 

Képviselő-testület tagjai: 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette:Jósvay István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Meghívott az 1.napirendi pont tárgyalásához: 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser, közbeszerzési tanácsadó 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból, 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Apáczai Csere János Általános Iskola ,,B” épület, tornaterem és műfüves sportpálya 
kialakítása kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

előadó: dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser, közbeszerzési tanácsadó 
 

 
2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Együttműködési megállapodásának módosítása 

előadó: Tomorszki István 
 
3./ Indítványok, javaslatok  
 
 
1.Napirend 
A képviselő-testület az 1. napirendi pont keretén belül a szendrői Apáczai Csere János 
Általános Iskola B épületének, tornatermének és műfüves sportpályájának kialakításának 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lezáró döntéseit tárgyalja. 
 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser, közbeszerzési tanácsadó 
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Szendrő Város Önkormányzata „A szendrői Apáczay-Csere János Általános Iskola 
fejlesztése a méltányos oktatási környezet érdekében”  című, ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-
0035.  pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert. 
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A projekt keretében az Általános Iskola B épületének felújítása, a B épületben található 
tornaterem felújítása és új műfüves sportpálya kialakítására kerül sor. 
 
Az Önkormányzat a projekt részét képező építési beruházás magasépítési feladatok 
kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. évi törvény („Kbt.”) alapján. 
 
Az eljárás becsült értéke nettó 237.202.656 Ft, amely megegyezik a Támogatási szerződés 
alapján rendelkezésre álló fedezet összegével. A támogatási intenzitás mértéke 100%. 
 
Az eljárás lefolytatására a Kbt. III. fejezet Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárásra vonatkozó 
szabályok szerint kerül sor. Az eljárást megindító felhívás feladására 2014. március 14-én 
került sor, amely a Közbeszerzési Értesítőben 2014. március 17-én jelent meg. A benyújtott 
ajánlatok bontására 2014. április 10-án került sor. A hiánypótlás és felvilágosítás kérést 
követően a Bíráló Bizottság meghozta a következő javaslatait: 
 

Döntésre vonatkozó javaslatok a Kbt. 63. § alapján 
Eljárási döntésre vonatkozó javaslatok: 
 
1. Közös ajánlattevők neve: APÁCZAY Konzorcium 

Közös Ajánlattevő neve:  Ornament 2000 Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató 
Kft. 
Címe:    3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B. 
Közös Ajánlattevő neve:  Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. 
Címe:    3780 Edelény, Petőfi út 5. 
Közös Ajánlattevő neve:  Serol-Bau Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. 
Címe:     3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 51. 

 
Az Apáczay Konzorcium nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. 
Az Apáczay Konzorcium érvényes ajánlatot tett. 

 
A Bíráló Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta. 

 
2. Ajánlattevő neve:  „Jánosik és Társai” CLEAN Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 21-23. 2. em.4. 
A „Jánosik és Társai” CLEAN Kft ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pont alapján 
érvénytelen. 
Az érvénytelenség indokai: 
1. A) A benyújtott ajánlat 39-42. oldalán csatolt nyilatkozat és a 43-45. oldalon csatolt 

referencia igazolás alapján az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet bevonásával 
kíván megfelelni az eljárást megindító felhívás III.2.3.Műszaki szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményei 1.;2.; pontjában meghatározott műszaki alkalmassági 
minimum követelményeknek.  
A benyújtott ajánlat 9-10. oldalán a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésének tekintetében 
csatolt nyilatkozatban ezen minimumkövetelmények történő megfelelés érdekében 
bevont kapacitást biztosító szervezet nem került megjelölésre.  
 
B) A benyújtott ajánlat 39-42. oldalán csatolt nyilatkozat és a 43-45. oldalon 
csatolt referencia igazolás alapján az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet 
bevonásával kíván megfelelni az eljárást megindító felhívás III.2.3. Műszaki szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményei 1.; 2.; pontjaiban meghatározott műszaki 
alkalmassági minimum követelményeknek. 
A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a kapacitást biztosító szervezet tekintetében a 
Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot. 
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C) A benyújtott ajánlat 39-42. oldalán csatolt nyilatkozat és a 43-45. oldalon csatolt 
referencia igazolás alapján az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet bevonásával 
kíván megfelelni az eljárást megindító felhívás III.2.3. Műszaki szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményei 1-2. pontjában meghatározott műszaki alkalmassági 
minimum követelménynek. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló nyilvánosan elérhető 
adatok (www.e-beszomolo.gov.hu) alapján a kapacitást biztosító szervezet nem felel 
meg az eljárást megindító felhívás III.2.4. pontja alapján a Kbt. 122. § (9) 
bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel a kapacitást biztosító szervezet árbevétele 
meghaladta az egy milliárd forintot. 

 
2. A benyújtott ajánlat 46-95. oldalán csatolt „Integrált irányítási rendszer kézikönyve” 

megnevezésű dokumentum alapján nem állapítható meg teljeskörűen az eljárást 
megindító felhívás III.2.3. Műszaki szakmai alkalmasság minimumkövetelményei 4. 
pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak történő 
megfelelés, mivel a benyújtott „Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyve” 
megnevezésű dokumentum mellékletek nélkül került csatolásra. A mellékletek 
hiányában nem állapítható meg, hogy a bemutatott intézkedések egyenértékűek a 
felhívásban meghatározott környezetirányítási rendszerrel.  
 

3. A benyújtott ajánlat 46-95. oldalán csatolt „Integrált irányítási rendszer kézikönyve” 
megnevezésű dokumentum alapján nem állapítható meg teljeskörűen az eljárást 
megindító felhívás III.1.4. pontjában meghatározott előírásnak történő teljeskörű 
megfelelés, mivel a benyújtott Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyve” 
megnevezésű dokumentum mellékletek nélkül került csatolásra. A mellékletek 
hiányában nem állapítható meg, hogy a bemutatott intézkedések egyenértékűek a 
felhívásban meghatározott minőségbiztosítási rendszerekkel. (Az ajánlat 77. oldala, 
81. oldala, 89. oldal, 95. oldala tartalmazza a hivatkozott, de csatolásra nem került 
mellékleteket.) 
 

4. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. Műszaki-szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményei 3. pontjának történő megfelelés érdekében csatolt 
dokumentumok üzleti titokká nyilvánítva kerültek benyújtásra az ajánlat 102-122. 
oldalán. 

 
5. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az eljárást megindító felhívás V.4.12. pontja 

alapján a Dokumentáció II/A Útmutató az ajánlattevők részére fejezet 16. pont „Az 
ajánlat részei” pontjában meghatározott kritikus út számítással kapcsolatos PERT 
hálót.  
 

6. A benyújtott ajánlat 265. oldalán csatolt sávos ütemterv nem felel meg az 
Dokumentáció II/A Útmutató 16. pontjában található Műszaki ütemtervvel kapcsolatos 
rendelkezéseknek, mivel a GANTT diagramban a szerződéskötés időpontjaként nem 
az ajánlatok benyújtásának időpontját követő 31. nap szerepel, továbbá a benyújtott 
GANTT diagramm nem tartalmazza az adott napon végzendő munkákhoz tartozó 
emberi és gépi erőforrásokat. 

 
A Bíráló Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta. 

 
 

Érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok 
A Bíráló Bizottság javasolja annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes. 
Az ajánlattevőnként megjelölt indokok alapján Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy az 
Ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot az Apáczay 
Konzorcium adta.  
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Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő testületnek, hogy az Ajánlatkérő a jelen 
közbeszerzési eljárás nyertesének az Apáczay Konzorciumot hirdesse ki, tekintettel 
arra, hogy az ajánlatok elbírálása során az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot 
tette. 
Ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  …/2014. (VI.05.) határozata 
 

Tárgy: Apáczai Csere János Általános Iskola ,,B” épület, tornaterem és műfüves 
sportpálya kialakítása kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi döntéseket hozza a 
„Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0035 azonosító számú projekt 
keretében a szendrői Apáczay-Csere János Általános Iskola B épület, tornaterem 
felújítás és műfüves sportpálya kialakítása kivitelezésére” tárgyú közbeszerzése 
eljárása keretében a 63. § alapján: 
 

I.Eljárási döntések 
 

1. Közös ajánlattevők neve: APÁCZAY Konzorcium 
Közös Ajánlattevő neve:    Ornament 2000 Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. 
Címe:         3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B. 
Közös Ajánlattevő neve:     Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. 
Címe:          3780 Edelény, Petőfi út 5. 
Közös Ajánlattevő neve:      Serol-Bau Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. 
Címe:           3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 51. 
 
Az Apáczay Konzorcium nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. 
Az Apáczay Konzorcium érvényes ajánlatot tett. 
 

2. Ajánlattevő neve:  „Jánosik és Társai” CLEAN Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 21-23. 2. em.4. 

A „Jánosik és Társai” CLEAN Kft nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmatlan a 
szerződés teljesítésére, ajánlata nem felel az egyéb követelményeknek. 
A „Jánosik és Társai” CLEAN Kft ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pont 
alapján érvénytelen. 
 

II. Érdemi döntések 
 

1. A Képviselő Testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 
2. A Képviselő Testület megállapítja, hogy az Ajánlatkérő számára az összességében 

legelőnyösebb érvényes ajánlatot az Apáczay Konzorcium adta.  
 

3. A Képviselő testület a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az Apáczay 
Konzorciumot hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során az 
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző  
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Elmondja,hogy a Kbt. 22. §-a értelmében a közbeszerzési eljárást lezáró döntéseket név 
szerinti szavazással kell meghozni és jelzi, hogy a képviselők neveit előolvasva ő maga 
rögzíti az elhangzó szavazatokat, melyeket a képviselőknek aláírásukkal hitelesíteni is 
szükséges. (A név szerinti szavazás eredményét a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 
dokumentum tartalmazza. ) 
 
Tomorszki István polgármester 
Javasolja határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását név 
szerinti szavazással.  

 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2014. (VI.5.)  határozata 

 
Tárgy: Apáczai Csere János Általános Iskola ,,B” épület, tornaterem és műfüves 
sportpálya kialakítása kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi döntéseket hozza a 
„Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0035 azonosító számú projekt 
keretében a szendrői Apáczay-Csere János Általános Iskola B épület, tornaterem 
felújítás és műfüves sportpálya kialakítása kivitelezésére” tárgyú közbeszerzése 
eljárása keretében a 63. § alapján: 
 

I.Eljárási döntések 
 

1. Közös ajánlattevők neve: APÁCZAY Konzorcium 
Közös Ajánlattevő neve: Ornament 2000 Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató 
Kft. 
Címe:    3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B. 
Közös Ajánlattevő neve: Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. 
Címe:    3780 Edelény, Petőfi út 5. 
Közös Ajánlattevő neve: Serol-Bau Építőipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. 
Címe:     3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 51. 
 
Az Apáczay Konzorcium nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. 
Az Apáczay Konzorcium érvényes ajánlatot tett. 
 

2. Ajánlattevő neve:  „Jánosik és Társai” CLEAN Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 21-23. 2. em.4. 

A „Jánosik és Társai” CLEAN Kft nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmatlan a 
szerződés teljesítésére, ajánlata nem felel az egyéb követelményeknek. 
A „Jánosik és Társai” CLEAN Kft ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pont 
alapján érvénytelen. 
 

II. Érdemi döntések 
 

1. A Képviselő Testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 

2. A Képviselő Testület megállapítja, hogy az Ajánlatkérő számára az 
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot az Apáczay Konzorcium 
adta.  
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3. A Képviselő testület a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az Apáczay 

Konzorciumot hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során az 
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

2.Napirend 
Képviselő-testület a 2. napirendi pont keretében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a 
módosított „Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról dönt. 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismertette az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést. Kérte annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést, és minősített többséggel, nyílt 
szavazással az alábbi döntést hozta 
1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként j ó 
v á h a g y j a . 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 
módosítás, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás 
aláírására.  

 
1. melléklet a …/2014.(VII.2.) határozathoz 

2.  
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult települési 
önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött és jóváhagyott 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A Társulási Megállapodás 1.10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az eredeti szöveg „841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége” kikerül  és helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 

2. A Társulási Megállapodás 1.11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Az eredeti szöveg „A Társulás alaptevékenységének államháztartási 
szakfeladatrend szerinti megjelölése (szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése)” 
kikerül  és helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése)” 

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
A „041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú 
kölcsönző részére)   
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
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személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás”  
kormányzati funkció kikerül, a 4. melléklet további pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
A kormányzati funkció szerinti megjelölése  

(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése): 
 
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
031060 Bűnmegelőzés 
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás  
041236 Országos közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek    
082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Edelény, 2014. …….……. 
Zár a d é k: 
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a 
Társulási Megállapodást aláírásával látta el: 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:   Polgármester  
 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014. (VI.5.)  határozata 
 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított 
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról 
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Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása  „módosított Társulási 
Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
3. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként  
j ó v á h a g y j a . 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 
módosítás, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
1. melléklet a 68/2014.(VII.2.) határozathoz 

 
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult települési 
önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött és jóváhagyott 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A Társulási Megállapodás 1.10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az eredeti szöveg „841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége” kikerül  és helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 

2. A Társulási Megállapodás 1.11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Az eredeti szöveg „A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti megjelölése (szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése)” kikerül  és 
helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése)” 

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
A „041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú 
kölcsönző részére)   
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás”  
kormányzati funkció kikerül, a 4. melléklet további pontjai változatlanul 
érvényben maradnak. 
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
A kormányzati funkció szerinti megjelölése  

(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése): 
 
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
031060 Bűnmegelőzés 
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás  
041236 Országos közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek    
082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Edelény, 2014. …….……. 
 
Zár a d é k: 
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a 
Társulási Megállapodást aláírásával látta el: 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:  
 
         Tomorszki István  

    polgármester 
 

 
 
 

Mivel több napirend, valamint indítvány, javaslat  nem volt, Tomorszki István polgármester 
megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 
 
 
 

     k.m.f. 
 
 
 
 

Tomorszki István sk.         Dr. Istenes Ibolya  sk. 
    polgármester       jegyző 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


