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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-án
megtartott rendkívüli testületi üléséről

14.00 órakor

Jelen vannak: Győrfi Gábor polgármester
Mihály Eszter Laura alpolgármester
Kulcsár Zsigmondné képviselő
Nahajné Pál Ilona képviselő
Tóth Sándor képviselő
Juhászné Dr. Soltész Edit Tünde aljegyző
Mihály Nóra jkv. vezető

Győrfi Gábor Polgármester köszöntötte megjelenteket és a képviselő-testületet tagjait.
Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes.
Javaslatot tett a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:
Napirendi pont:
1.
napirend
Javaslat az Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
2.
napirend
Javaslat éven belüli hitel felvételére
Előterjesztő: Polgármester
3.
napirendi pont
Javaslat az Émász Hálózati Szolgáltató Kft tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatos
kérelemére
Előterjesztő: Polgármester
4.
napirend
Indítványok, javaslatok

1. Napirendi pont
Javaslat az Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy Dédestapolcsány 2015. június 30.
napjával meg kívánja szüntetni az Óvodafenntartó Társulást, ezért Mályinka csatlakozik a Bánhorváti
Önkormányzat által fenntartott Óvodafenntartó Társuláshoz. Bánhorváti és Nagybarca községek
képviselő-testületei által elfogadott határozat szerint Mályinka augusztus 1. napjával csatlakozik
Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz. A tegnapi nap folyamán történt egyeztetések alapján kiderült,
hogy az augusztus 1-i dátum nem megfelelő, július 1-el kellene a csatlakozás időpontjának lennie.
Lehetőség adott volt természetesen arra is, hogy Mályinka Község Önkormányzata tartja fenn az
óvodát önállóan, aminek súlyos anyagi vonzata is van. Ennek alapján gyorsan előkészítettük a
csatlakozási megállapodást, amely 2015. július 1-el lép hatályba.
Kulcsár Zsigmondné települési képviselő kérdezi, hogy létszámmódosítás várható-e a csatlakozás
miatt.
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző elmondja, hogy a csatlakozás következtében nem történik
létszámmódosítás.
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Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a bérezéshez, mint eddig is hozzá kell járulnia az
önkormányzatnak, ahogy eddig is. Az óvodai létszám nem sok, de mindenképpen szeretnénk
működtetni az óvodát.
Juhászné dr. Soltész Edit elmondja, hogy a testület 2015. február 9-én hozott egy határozatot a
Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz való csatlakozásról, melyben a csatlakozás időpontjaként
szeptember 1-i dátum került meghatározásra. Elsőként ennek a határozatnak a módosítása lenne
szükséges az alábbiak szerint: a képviselő-testület módosítja a 11/2015. (II.9.) számú határozatát
aszerint, hogy 2015. július 1. napjától kíván csatlakozni a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati
Társuláshoz.
Győrfi Gábor polgármester kéri, akinek észrevétele, hozzászólása van, tegye meg. Hozzászólás nem
érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2015. (VI.23.) határozata
A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való csatlakozási szándékról szóló 11/2015. (II.9.)
határozata módosításáról
Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Bánhorváti Község Önkormányzata által fenntartott Bánhorváti
Szivárvány Óvoda intézményhez történő csatlakozási szándékáról szóló 11/2015. (II.9.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület 2015. július 1. napjától csatlakozni kíván a 3642 Bánhorváti, Szabadság u.
32. sz. alatti székhelyű Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társuláshoz, mely társulás
útján gondoskodik az óvodai nevelési feladatok ellátásáról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hozott határozattal kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket, előkészületet tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző elmondja, hogy az előbbiekben meghozott határozat értelmében az
óvodával kapcsolatos döntések közül a következő a Bánhorváti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása. Ismertette a Megállapodás tartalmi elemeit.
Győrfi Gábor polgármester kérte, akinek javaslata, hozzászólása van, tegye meg.
Hozzászólás, javaslat nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a Társulási
Megállapodást.
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015.(VI.23.) határozata
a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
(3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32. sz.) egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
1.melléklet a 35/2015. (VI.23.) határozathoz

2/2015./TM.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
Bánhorváti Községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 32., képviseli: Földvári
István polgármester),
Vadna Község Önkormányzata (3636 Vadna, Kassai út 25., képviseli: Bencze Péter
polgármester),
Nagybarca Községi Önkormányzat (3641 Nagybarca, Kossuth L. út 32., képviselő: Vadnai
Zoltán polgármester)
és Mályinka Község Önkormányzata (3645 Mályinka, Rákóczi. u 5., képviselő: Győrfi Gábor
polgármester) között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott köznevelési feladat közös ellátására az alábbi feltételekkel:
1. Társulás neve: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
2. Székhelye: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, az alapítói jogok gyakorlására jogosult
szerv:
3.1. Név: Bánhorváti Községi Önkormányzat
Székhely: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Képviselő: Földvári István polgármester,
3.2. Név: Vadna Községi Önkormányzat
Székhely:3636 Vadna, Kassai út 25.
Képviselő: Bencze Péter polgármester

4

3.3. Név: Nagybarca Községi Önkormányzat
Székhely: 3641 Nagybarca, Kossuth L. út 32.
Képviselő: Vadnai Zoltán polgármester
3.4
Név: Mályinka Község Önkormányzata
Székhely: 3645 Mályinka, Rákóczi u. 5.
Képviselő: Győrfi Gábor polgármester

3.5. Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szerv:
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
4. Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Bánhorváti: 1493 fő
Vadna: 647 fő
Nagybarca: 885 fő
Mályinka: 508 fő
5. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt óvodai nevelési feladatok.
6. A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, mely Bánhorváti, Vadna, Nagybarca és
Mályinka községek mindenkori polgármestereiből és alpolgármestereiből áll.
7. A döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: A Társulási Tanács minden
tagját egy szavazat illeti meg.
8. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze, és vezeti annak tanácskozását. A Társulási Tanácsot
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. A Társulási Tanácsot
össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó –
indítványára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv
kezdeményezésére.
A társulási tanács döntését határozattal hozza.
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
A Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzatok Képviselőtestületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.
Döntéshozatal egyszerű többséggel: A Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez a tagok 2/3-ának igen
szavazata és az igennel szavazó tagok által képviselt települések lakosságszámának több
mint a fele szükséges.
Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges:
1.
a társulási megállapodás jóváhagyása
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2.
3.
4.
5.
6.
-

a társulási megállapodás módosítása
a társulás megszüntetése
a társuláshoz való csatlakozás
a társulásból történő kiválás
a társulásból történő kizárás
az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához
módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához.

9. A Társulási Tanács elnöke, a Társulás ellenőrző szerve:
A társulási tanács tagjai közül elnököt választ. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére
tagjai közül egy alelnököt választ.
Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a tanács korelnöke hívja össze és vezeti.
A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja a Társulás tekintetében az utalványozási jogot,
- Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét, valamint
a költségvetési beszámolót,
- intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, a
nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről,
A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében
bizottságokat alakíthat.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási
Tanács elnöke és a társulás székhely településének jegyzője írja alá.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője gondoskodik.
10. A közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye, munkáltatói intézkedések:
10.1. Neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda
10.2. Székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
10.3. Tagintézményei:
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája, címe: 3636 Vadna, Kassai út
38.
Bánhorváti Szivárvány Óvoda Nagybarcai tagóvodája, címe: 3641 Nagybarca, Kossuth út
30.
Bánhorváti Szivárvány Óvoda Mályinkai tagóvodája, címe: 3645 Mályinka, Petőfi S. u. 63.
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10.4. Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki felett a munkáltatói jogkört a
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja. Egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
10.5. Az Óvoda közalkalmazottjai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
11. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
11.1. A Társulás létrehozásával kapcsolatban költség nem merült fel.
11.2. A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a társulási tanács munkaszervezeti
feladatait a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11.3. A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a Társulás tagjai – a Társulás által
fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg.
11.4. A Társulás tagjai fenntartási költségként a közösen fenntartott intézmény
költségvetéséhez hozzájárulnak az alábbiak szerint:
Vadna Községi Önkormányzat, Bánhorváti Községi Önkormányzat, Nagybarca Községi
Önkormányzat és Mályinka Község Önkormányzata közösen viseli az intézmény
fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen belül Bánhorváti Községi Önkormányzat
viseli a Társulás működésével kapcsolatos költségeket valamint a normatíva igénylésével
kapcsolatos feladatokat látja el.
11.5. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda működtetésének
fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott
feladatalapú finanszírozás és az Intézmény saját bevétele, valamint a társult
önkormányzatok hozzájárulása szolgál.
11.6. A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell
szerepeltetni a közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
Amennyiben ezek a bevételek nem fedezik az ellátások költségeit, úgy a további költségek
fedezetét a társult önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. A mindenkori
költségvetési törvény alapján igényelhető állami támogatásokat és hozzájárulásokat
meghaladó költségek fedezetéül szolgáló összeget a társult önkormányzat a többletköltség
igényről történő tudomásszerzést követő hónap 10. napjáig átutalja a székhely
önkormányzat költségvetési számlájára.
11.7. A feladatok ellátására felhasznált összegekkel a székhely önkormányzat éves
zárszámadásában elszámol. Amennyiben az adott önkormányzatra eső bevételek
meghaladják a kiadásokat, úgy a többletet a székhely önkormányzat az elszámolást követő
hónap 5. napjáig átutalja az érintett önkormányzat költségvetési számlájára.
11.8. A normatív támogatások és hozzájárulások igénylésével kapcsolatos feladatokat a
Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
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11.9. Az Intézmény költségvetését a tanács fogadja el. Az elfogadott költségvetés
Bánhorváti Községi Önkormányzat összesített költségvetésének része. A közalkalmazotti
létszám, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi előirányzat a Bánhorváti Községi
Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.
12. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
12.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társulás tagjai által vállaltpénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás jogosult a nem fizetőtag pénzforgalmi
szolgáltatójánál beszedési megbízás benyújtására.
12.2. A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó
nyilatkozatot adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát
megküldik a Társulási Tanács részére.
12.3. A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás elnöke köteles a nem teljesítő tagot
fizetési kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, amelynek
eredménytelen eltelte után a Társulási Tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás
benyújtására.

13. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:
13.1. A Társulásnak induló vagyona nincs.
13.2. Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.
13.3. A Társulás pénzeszközeit a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél megnyitott
pénzforgalmi számlán kezeli.
13.4. A Társult tagok a közösen fenntartott intézmény alapításához szükséges vagyont az
alábbiak szerint adják a társulás használatába:
A Bánhorváti Ifjúság út 1. szám alatti (688 hrsz.) ingatlan – a benne lévő teljes berendezés,
felszerelés – Bánhorváti Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, melyre az
Intézményt térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a
berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Bánhorváti Községi Önkormányzat
gondoskodik. Az Óvoda a rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és
terhelheti meg azokat.
A Vadna Kassai út 38. szám alatti (261/2 hrsz.) ingatlan – a benne lévő teljes berendezés,
felszerelés – Vadna Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyre az
Intézményt térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a
berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Vadna Község Önkormányzata
gondoskodik. Az Óvoda a rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és
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terhelheti meg azokat.
A Nagybarca, Kossuth út 30. szám alatti (2-3 hrsz) ingatlan– a benne lévő teljes
berendezés, felszerelés – Nagybarca Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll,
melyre az Intézményt térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a
berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Nagybarca Községi Önkormányzat
gondoskodik. Az Óvoda a rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és
terhelheti meg azokat.
A Mályinka, Petőfi S. u. 63. szám alatti (444 hrsz) ingatlan – a benne lévő teljes
berendezés, felszerelés – Mályinka Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll,
melyre az Intézményt térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a
berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Mályinka Község Önkormányzata
gondoskodik. Az Óvoda a rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és
terhelheti meg azokat.
Fenti ingatlanok felújítása, karbantartása a tulajdonos Önkormányzat kötelessége. A
társulási megállapodás a társult önkormányzatok vagyonát nem érinti. Az épületek
tulajdonosa a megállapodás hatálybalépése után az az önkormányzat marad, melynek
területén a megállapodás hatálybalépésének időpontjában az adott ingatlan fekszik. Ez a
szabály vonatkozik az intézmény épületében található, leltár szerinti ingóságok,
(felszerelési tárgyak) tulajdonjogára is.
A megállapodás hatályba lépését követően keletkező vagyonnövekmény annak helye
szerinti társult önkormányzatot illeti meg. A társulás megszűnése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:83. és 5:84. § -ában meghatározott, a közös
tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint számolnak el a társult
önkormányzatok, a megszűnést követő 90 napon belül.
14. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a Társulás által meghatározott feltételei:
A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit a székhely Önkormányzat
Képviselő-testülete által elfogadott helyi rendelet határozza meg.
15. A Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség:
A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács
munkaszervezési feladatait ellátó Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatala gondoskodik.
16. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
16.1. A társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból
jogosultak ellenőrizni.
16.2. Az ellenőrzés lefolytatását – az ellenőrzési cél megjelölésével – a Tanács elnökénél
bármely tag kezdeményezheti.
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16.3. A Társulás belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás által megbízott Belső Ellenőr látja el.
16.4. A Társulási Tanács munkájáról a társulás tagjai minden évben egy alkalommal – a
december havi munkaterv szerinti üléseken – írásban számolnak be a Képviselőtestületeknek. A beszámolót a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja, majd jóváhagyását
követően terjesztik a tagok a Képviselő-testületek elé.
17. A megállapodás módosításának feltételei:
17.1. A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő Képviselő–
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
17.2. A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.
Amennyiben a módosítás a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár a módosítás
javasolt hatálybalépésének összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési törvényben
rögzített, feladat átadás-átvételre megjelölt határidőkkel.
17.3. A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező Képviselő-testület a
módosítás tervezett hatálybalépését megelőzően 6 hónappal korábban köteles írásban
megküldeni a Társulási Tanácsnak.
17.4. A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási
megállapodás módosításáról.
18. A társulásból történő kiválás, kizárás, csatlakozás:
18.1. A Társulásból kiválni vagy csatlakozni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 84. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban lehet.
A kiválni szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg
kell hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
18.2. A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt.
18.3. A társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a
Társulási Tanács által meghatározott időpontig megfizetni.
18.4. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás
használatába adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában
megszűnik.
18.5. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről, vagy más módon
történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
18.6. A társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét –
amennyiben ez lehetséges – a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni.
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19. A Tag kizárása
19.1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét
megszegi, illetve elmulasztja, a Társulási Tanács a tagot írásban, megfelelő határidő
tűzésével felhívja a teljesítésre.
19.2. Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem teljesítő tagot
kizárhatja a Társulásból.
19.3. A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel,
hogy amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz, köteles
azt megtéríteni.
20. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége,
módja:
20.1. A Társulás megszűnik:
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését,
- a törvény erejénél fogva,
- a bíróság jogerős döntése alapján.
20.2. A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
20.3. A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a társulás tagjai között vagyoni
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
21. Átmeneti rendelkezések
A Bánhorváti Községi Önkormányzat és Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületei
megállapodnak abban, hogy a Szivárvány Gyermekóvoda intézményvezetőjének kinevezése
2016. 07. 31. napjáig érvényes, de 2013. július 1. napjától a munkáltatói jogkört a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja. Egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
22.Vegyes és záró rendelkezések
22.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban
az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel.
22.2. A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.

22.3. Ez a Társulási megállapodás 2015. augusztus 10. napján lép hatályba és határozatlan
időre szól. A korábbi egységes szerkezetbe foglalt megállapodás jelen okirat
hatálybalépésével hatályát veszíti.
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22.4. Jelen Társulási Megállapodás módosítását Bánhorváti Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2015. …... napján kelt ../2015. (…..) határozatával, Nagybarca
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. …. napján kelt …/2015. (…..)
határozatával Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. ….. napján kelt
…/2015. (…..) határozatával és Mályinka Község Önkormányzata a ….. napján kelt
…./2015. (…...) határozatával hagyta jóvá.

Bánhorváti, 2015. …..

2.

Földvári István
polgármester

Vadnai Zoltán
polgármester

Bencze Péter
polgármester

Győrfi Gábor
polgármester

napirendi pont
Javaslat éven belüli hitel felvételére
Előterjesztő: Polgármester

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a Dédestapolcsány által benyújtott Mályinkai Tagóvoda
felújítására vonatkozó pályázat önrészét, mivel a projekt a végéhez közeledik, át kell utalnunk
Dédestapolcsány részére. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel hitel szükséges az önerő
biztosításához. Folyószámla hitelt kellene felvenni 4.500 e Ft összegben, melyet év végig vissza kell
fizetni a Takarékszövetkezet részére.
Győrfi Gábor polgármester kéri, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Győrfi Gábor polgármester ismertette majd szavazásra bocsátotta
az alábbi javaslatot: A hitel célja: működési célú folyószámlahitel, összege 4.500.000,- Ft, futamideje:
2015. július 1. -2015. december 31. Hitelfedezetként Mályinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére. A képviselő-testület visszavonhatatlan
hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan hitelfedezetként történő bevonásához
és esetleges értékesítéséhez. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tervezett hitel felvétele
megfelel a hitelfelvételi korlát által megszabott felvételeknek, a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. CXCIV. törvény 10§. (2) bekezdésében foglaltaknak. A képviselő-testület nyilatkozik
arról, hogy az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi
CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. A képviselő-testület kijelenti, hogy a
2011. évi CXCIV törvény értelmében a hitelfelvételnek törvényi akadálya nincs, kormányzati
engedélyhez nem kötött.
A hitelfedezetként felajánlott ingatlanra kötött vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre
engedményezi, s annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről minden évben legalább egyszer írásban
tájékoztatja a Takarékszövetkezetet.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2015. (VI. 23.) határozata
éven belüli hitel felvételéről
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
1.) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 4.500.000,- Ft hitelt
vesz fel a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől.
A hitel célja: működési célú folyószámlahitel
A hitel összege: 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint
A hitel futamideje: 2015. július 1. -2015. december 31.
Hitelfedezetként Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére.
A képviselő-testület visszavonhatatlan hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan hitelfedezetként történő bevonásához és esetleges értékesítéséhez.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a hitelfelvételi korlát
által megszabott felvételeknek, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény
10§. (2) bekezdésében foglaltaknak.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás
alá.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a 2011. évi CXCIV törvény értelmében a hitelfelvételnek törvényi
akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
A hitelfedezetként felajánlott ingatlanra kötött vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre
engedményezi, s annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről minden évben legalább egyszer írásban
tájékoztatja a Takarékszövetkezetet.
2.) Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel
ügyében a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél eljárjon, és a hitelszerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.

napirendi pont
Javaslat az Émász Hálózati Szolgáltató Kft tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatos
kérelemére
Előterjesztő: Polgármester

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy az Émász Hálózati Kft tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelmet terjesztett elő a Mályinka, Kossuth u. 44. szám alatti ingatlan villamos-energia ellátásához
földkábeles csatlakozóvezeték létesítésére, az önkormányzati tulajdonban álló 97/1 hrsz-ú közterület
igénybevételére. A tulajdonosi hozzájárulás megadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását a következők szerint: Mályinka belterület 97/1. hrsz.-ú
ingatlanon történő nyomvonalépítéshez tulajdonosi hozzájárulást ad az alábbi feltétellel: az építési
munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti
állapotát helyre kell állítani.
Kéri, akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Győrfi Gábor szavazásra bocsátotta az ismertetett határozati
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javaslatot.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 képviselővel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2015. (VI.23.) határozata
Mályinka Kossuth u. 44. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyú kérelemre
tulajdonosi hozzájárulásról
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

a

tárggyal

kapcsolatos

előterjesztést

ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft Miskolci Régió (székhelye: 3529 Miskolc, Soltész N.K. út 171. sz.,
Gál Zoltán tervező) kérelmére, Mályinka, Kossuth u. 44. sz. 55 hrsz alatti ingatlan villamosenergiaellátás Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése SE-PLAN-D szám: 14849 tervszámú kiviteli terve
alapján az önkormányzat tulajdonában álló Mályinka belterület 97/1. hrsz.-ú ingatlanon történő
nyomvonalépítéshez tulajdonosi hozzájárulást ad az alábbi feltétellel: az építési munkák befejezése
után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell
állítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont
Indítványok, javaslatok

Győrfi Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az iskolások szállításával
kapcsolatban egyenlőre nem történt érdemi előrelépés, a Volán Zrt-hez intézett megkeresésekre azt a
választ kaptuk, hogy Dédestapolcsány községnek kellene kialakítani az iskola előtti megállóhelyet.
Mályinkából iskolába járó gyermekek létszáma 23 fő, ebből 4 fő gyereket a szülei hordanak iskolába.
A menetrendszerinti járat nem megbízható, késik, hamarabb elmegy, szóval nem megbízható.
Mindenki nyugodtabb lenne, ha a falugondnoki gépjármű szállítaná reggelente iskolába a gyerekeket,
ez pluszban kb 5500 km futást jelentene az évben. Kértem Székelynét, hogy a tanulói bérletek árát
csoportosítsa át az Önkormányzat részére és akkor a falugondnoki gépjármű hordja az iskolásokat.
Győrfi Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az orvosi rendelő projekt
befejeződött, az ünnepélyes átadás 2015. július 10-én, pénteken lesz.
A testületi ülésre megérkezett Kormosné Gór Erzsébet, lakosság részéről megjelent.
Győrfi Gábor polgármester kérte Kormosné Gór Erzsébetet, hogy mondja el a testület tagjainak
jövetele okát.
Kormosné Gór Erzsébet lakosság részéről megjelent elmondja, hogy a lányai évek óta lovagolnak és
Magyarország egyetlen lómenhelyéről alapítványi kezdeményezésre, pályázat útján lehet elhozni 2 db
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lovat a lányoknak. Elmondja, hogy nekik nincs olyan területük, ami megfelelne a lovak számára, ezért
arra kéri a testületet, hogy gondolja át a testület, hogy van-e az önkormányzatnak olyan területe, amely
közel van a faluhoz és elegendő nagyságú, melyet bérelni szeretnének, illetve esetlegesen
megvásárolni. Elmondja, hogy saját erőből nem tudnak a lányoknak lovat vásárolni, a pályázat
elnyeréséhez szükséges a hely biztosítása, melyet a menhely munkatársai ellenőriznek. A területet
körbe kellene keríteni és a lovak számára legalább három oldalon zárt építményt is rá kellene építeni.
Elmondja, hogy a lovak gondozás a lányai feladata lenne, ezért fontos, hogy a terület ne legyen messze
a falutól, illetve a közvilágítással rendelkező utcáktól, a téli sötétedés miatt. Véleménye szerint a
Bányász utca és a temető közötti nagyobb terület megfelelő lenne a számukra. Kéri, hogy a testület
fontolja meg kérését és értesítse döntéséről.
Kormosné Gór Erzsébet lakosság részéről megjelent távozott az ülésről.

Mihály Eszter Laura alpolgármester elmondja, hogy támogatja a kezdeményezést, mivel helyi fiatal
lakosokról van szó, véleménye szerint az Önkormányzatnak támogatnia kellene őket.
Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy természetesen támogatja őket, és kérdezi, hogy a pályázat
feltétele-e a bérleti szerződés vagy elég az is, ha a testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a
pályázat elnyerése esetén a területet rendelkezésükre bocsájtja az Önkormányzat. Szerinte értelmetlen
a bérleti szerződés megkötése és földhivatal általi bejegyeztetése akkor, ha esetlegesen nem nyerik
meg a pályázatot. Ez az eljárás és időigényes is és anyagi vonzata is van.
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző elmondja, hogy a bérbeadás feltétele a bérleti szerződés 15 napos
kifüggesztés elektronikusan és az önkormányzat hirdetőtábláján is. Erre az előhaszonbérletre
jogosultak akár nyilatkozatot is tehetnek. A bérleti szerződésben meg kell határozni a bérleti díjat, a
haszonbérlet időtartamát.
Kulcsár Zsigmondné települési képviselő elmondja, hogy szerinte minimális bérleti díjat kellene
meghatározni.
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző elmondja, hogy a bérleti díj meghatározásakor természetesen
figyelemmel lehet lenni arra, hogy helyi lakos az illető, de arra is, hogy a túl alacsony bérleti díj
meghatározása akár hűtlen kezelés fogalmába is beleeshet. Illetve figyelemmel kell lenni arra is, hogy
területalapú támogatás igényelhető-e a területre, annak összege kb. 60e Ft/év. Javasolja, hogy az
ingatlanvagyon kataszter illetve a földhivatali nyilvántartás adatai alapján a testület gondolja végig és
nézze meg az önkormányzati területeket, melyik adható bérbe, melyik megfelelő a számukra.
Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy szerinte nem elegendő az információ a pályázattal
kapcsolatban, hiszen nem tudja a testület hogy bérleti szerződés kell-e hozzá vagy elég a nyilatkozat,
mikori határidő van a beadásra. Javasolja az ismételt személyes találkozást Kormosné Gór Erzsébettel
a pontos feltételek meghatározása érdekében.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül hozzájárult a kérdés következő ülésen történő
megtárgyalásához.
Győrfi Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testülettagjait, hogy az új orvosi rendelő
fenntartása és üzemeltetése többletköltséget jelent az Önkormányzat számára. Elmondja, hogy
értesülései szerint hozzájárulás is kérhető a fenntartási költségekhez az orvosoktól. Doktornő
közalkalmazotti jogviszonyban van, Doktor Úr pedig vállalkozó. Kéri, a testület tagjai mondják el
véleményüket erről.
Mihály Eszter Laura alpolgármester elmondja, hogy szerinte a mályinkai betegek után járó
kártyapénzt, OEP finanszírozást, egy részét utalják át a fenntartási költségekre.
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