Szilvdsvdrad Kozseg Onkormdnyzat Polgdrmesteretdl
3348 Szilvasvarad, Miskolci u. 7.
Tel.: (36) 816-233 Fax: (36) 816-229
E-mail: info@szilvasvarad.hu

MEGHIv6
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete
rendkiviili testilleti illest tart, amelyre tisztelettel meghivom.
Az tiles idopontja:

2015. november 24. (kedd), 14 ora

Az iiles helyszine: Uj Kozseghaza, Targyalo (3348 Szilvasvarad, Miskolci lit 1.)
Napirendi

pontok:

1.1 Szocialis tarsulas megszuntetese
Ea.: polgdrmester
2.1 Egyebek

Szilvasvarad, 2015. november 20.

Szaniszlo Laszlo
polgarmester

JELENLETI
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Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek

2015. november 24. napjan tartott rendkiviili iileserol
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Szilvdsvdrad Kozseg Onkormdnyzauinak Kepviseld-testidete
J egyzdkonyv
Keszult: Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
tartott rendkivuli testuleti ulesen

2015. november 24. napjan

Az tiles helye: Kozseghaza Tanacskozo Terme

lIatarozatszarna

Targya

100/2015 .(X1.24.)

Belapatfalvai szocialis tarsulas megszuntetes megszunteto megallapodas elfogadasa

Rendelet szama

Targya

18/2015 .(X1.25.)

a helyi iparuzesi adorol sz616 11/2003. (X11.15.)
onkormanyzati rendelete modositasarol

19/2015.(X1.25.)

a maganszemelyek kommunalis adojarol sz616
18/2007. (X11.14.) onkormanyzati
rendelete
modositasarol

20/2015.(X1.25.)

Szilvasvarad
Kozseg
Onkormanyzata
Kepviselo-testuletenek Szervezeti es Mukodesi
Szabalyzatarol
sz616
3/2014.
(11.04.)
onkormanyzati rendelet modositasarol

Napirendi pontok:
1.1 Szocialis tarsulas megszuntetese
Ea.:polgdrmester
2.1 Egyebek

Jegyzokonyvet hitelesitem:

.......:(~;;c:4£;!:p-!~..:'
Sa'~~y
'f(b~~ekepviselo
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2015. november 24._nyilt

Jegyzdkiinyv
Kesziilt: Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
tartott rendkiviili testuleti ulesen

2015. november 24. napjan

Az tiles helye: Kozseghaza Tanacskozo Terme (3348 Szilvasvarad, Miskolci lit 1.)

Jelen vannak:
1.1 Szaniszl6 Laszlo polgarmester
2.1 Hajmasi Andras Janos
3.1 Lassan Alms
4.1 Pap Attila
5.1 Poczik Viktor
6.1 Safrany Tiborne
Tanacskozasi

joggal megjelent: Dobosne dr. Kvesztar Henriettajegyz6

A polgarmester ur a testuleti ulest 14.00 6rakor nyitotta meg.
Koszontotte a kepviseloket, a jegyz6 asszonyt.
Megallapitotta, hogy az ulesen a kepviselo-testuletbol
6 f6 megjelent,
hatarozatkepes.
Jegyzokonyv hitelesit6nek Safrany Tiborne kepviselot keri feI.
A jegyzokonyvet Dobosne dr. Kvesztar Henrietta vezeti.

igy a testuleti

tiles

Javaslatot tett a napirendi pontokra:

1.1 Szocialis tarsulas megszuntetese
Ea.:polgarmester
2.1 Egyebek

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak
egyhangulag elfogadta.

Kepviselo-testulete

a napirendi pontokra tett javaslatot

1. Napirend

Szocialis tarsulas megszuntetese
Szaniszl6 Laszlo
A Belapatfalva es Tersege Szocialis es Gyermekjoleti Tarsulas tarsulasi tanacsa 2015. december 31.
napjaval elhatarozta a tarsulas es intezmenyenek jogutodlassal torteno megszunteteset, Az uj
tarsulas, mint ahogy arr61 mar az egyuttes ulesen szuletett dontes, szilvasvaradi szekhellyel jon
letre. Balaton, Bekolce, Mik6falva, Nagyvisny6 es Szilvasvarad tartoznak majd bele. A Magyar
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2015. november 24._nyilt
Allamkincstar
a regi tarsulas rnegszunesevel
kapcsolatban keri egy kulon,
megszunteteserol sz616 megallapodas elfogadasat, amelyet jegyzo asszony elkeszitett.
Mivel hozzaszolas nem volt, a polgarmester
elfogadasarol sz616 eloterjesztest,

ur szavazasra bocsatja a megszunteto

a tar suias

megallapodas

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot egyhangulag
szavazattal, tartozkodas, ellenszavazat nelkul elfogadta es a kovetkezo hatarozatot hozta:

Szilvasvarad

6 igen

Kozseg Onkormanyzata Kepviseld-testilletenek

l00I2015.(XI.24.) Hatarozata

Szilvasvarad
Kozseg
Onkormanyzatanak
Kepviselo-testulete
megtargyalta es _ a Belapatfalva es Tersege Gyermekjoleti es
Szocialis Tarsulas Tarsulasi Tanacsa dontesenek megfeleloen _
elfogadja, hogy a Tarsulas 2015. december 31. napjaval megszunik.
A Kepviselo-testulet a tarsulast megszunteto okiratot a jegyzokonyv 1.
szamu melleklete szerint fogadja el.
A megszunes m6dja: altalanos jogutodlassal torteno megszuntetes
kulonvalassal.
A Tarsulas es intezmenye, a Belapatfalvai Gyermekjoleti es Szocialis
Szolgaltato Kozpont altai ellatott szocialis feladatokat (gyermekjoleti
szolgaltatasok, csaladsegites, hazi segitsegnyujtas, szocialis etkeztetes,
idosek nappali ellatasa) 2016. januar 1. napjatol a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny IV. fejezete
alapjan letrehozando uj tarsulasok, mint jogut6dok latjak el.
A
2016.
januar
l-tol
mukodo
tarsulasokat
az
alabbi
tagonkormanyzatok alkotjak:
1.
Belapatfalva-Bukkszentmarton- Monosbel
2.
Balaton- Bekolce- Mik6falva- Nagyvisny6- Szilvasvarad
Hatarido: azonnal
Felelos: jegyzo
A megallapodas a jegyzokonyv 1. szamu mellekletet kepezi.

2. Napirend
Egyebek
a) Adorendeletek medositasa
Szanisz16 Laszlo
A korabbi testuleti ulesen tajekoztatast kaptak a kepviselok az ad6rendeleteket erinto torvenyessegi
felhivasrol. Jegyzo asszony a felhivasban foglaltaknak megfeleloen elvegezte a rendeletek
felulvizsgalatat es azok modositasanak tervezeteit.
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2015. november 24._nyilt
Dobosne dr. Kvesztar Henrietta
Reszletesen ismerteti a rendeletek modositasanak lenyeget.
Mivel hozzaszolas nem volt, a polgarmester ur szavazasra bocsatja az onkormanyzat
adojarol sz616 rendeletenek modositasarol sz616 rendelet tervezetet,

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot

ipanizesi

egyhangulag 6 igen

szavazattal, tartozkodas, ellenszavazat nelkul elfogadta es a kovetkezo rendeletet alkotja:

Szilvdsvdrad Kozseg Onkormdnyzata
Kip viseld-testuleten ek
18/2015. (XI.25.) iinkormdnyzati rendelete
a helyi ipariizesi adorol sz61611/2003. (XIL15.) imkormdnyzati rendelete modositdsdrol

A rendelet a jegyzokonyv 2. szamu rnellekletet kepezi.

Mivel hozzaszolas nem volt, a polgarmester ur szavazasra bocsatja az onkormanyzat kommunalis
adojarol sz616 rendeletenek modositasarol sz616 rendelet tervezetet,
Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot egyhangulag
szavazattal, tartozkodas, ellenszavazat nelkul elfogadta es a kovetkezo rendeletet alkotja:

6 igen

Szilvdsvdrad Kozseg Onkormdnyzata
Kepviseld-testuletenek
19/2015. (XI.25.) onkormanyzati rendelete
a magdnszemelyek kommundlis ad6jar61sz61618/2007. (XIL14.) iinkormdnyzati rendelete
modositdsdrol

A rendelet a jegyzokonyv 3. szamu mellekletet kepezi,

b) SzMSz modosltasa
Dobosne dr. Kvesztar Henrietta
Tajekoztatja a testuletet, hogy az uj kozseghaza miatt szukseges az Onkormanyzat szekhelyenek
modositasa, Ehhez a szervezeti- es mukodesi szabalyzatrol sz616 rendelet modositasa szukseges.
Mivel hozzaszolas nem volt, a polgarmester ur szavazasra bocsatja az onkormanyzat szervezeti _ es
a mukodesi szabalyzatrol sz616 rendelet modositasarol sz616 rendelet tervezetet.
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Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a javaslatot egyhangulag
szavazattal, tartozkodas, ellenszavazat nelkul elfogadta es a kovetkezo rendeletet alkotja:
Szilvdsvdrad Kozsig Onkormanyzata

6 igen

Kepviseld-testiiletenek

20/2015. (Xl.25.) iinkormdnyzati

rendelete

Szilvdsvdrad Kozsig Onkormanyzata Kepviseld-testuletenektizervezeti
is Miikodisi
Szabalyzatarol szo16 3/2014. (11.04.) imkormdnyzati rendelet modositdsdrol

A rendelet a jegyzokonyv 4. szamu mellekletet kepezi.

Mivel tobb hozzaszolas nem volt, Szanisz16 Laszlo polgarmester 15 6ra 30 perckor az ulest bezarta.

~~(d/
Dobosne 'dr. Kvesztdr Henrietta
jegyzo

.:

polgarmester
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MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3346 Bélapátfalva,
József Attila út 19.),
Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3346
Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. u. 78.),
Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3345 Mónosbél,
Kossuth L. u. 3.),
Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3349 Nagyvisnyó, Fő út
12.) és
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 3348
Szilvásvárad, Miskolci u.7.)
(a továbbiakban együttesen: a társulás tagjai) között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:
1. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
A Társulás tagjai:
a) Bélapátfalva Város Önkormányzat (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.
képviseli: Ferencz Péter polgármester),
b) Bükkszentmárton Község Önkormányzat (3346 Bükkszentmárton, II.
Rákóczi F. u. 78. képviseli: Liktor Róbert polgármester),
c) Mónosbél Község Önkormányzat (3345 Mónosbél, Kossuth u. 3. képviseli:
Varga Sándorné polgármester),
d) Nagyvisnyó Község Önkormányzat (3349 Nagyvisnyó, Fő út 12., képviseli:
Csőgér Bálint polgármester),1
e) Szilvásvárad Község Önkormányzat (3348 Szilvásvárad, Miskolci u.7.
képviseli: Szaniszló László polgármester).
2. Előzmények: A társulás tagjai megállapítják, hogy közöttük 2013. január 1. napjától
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62., 63., 64.
és 65/F. §-aiban meghatározott étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és
nappali ellátás, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 38-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
alapszolgáltatások ellátására társulás jött létre.
3. A társulás tagjai jelen megállapodás keretében rögzítik, hogy a Társulási Tanács
9/2015. (VIII. 18.) számú határozatára tekintettel elfogadják a Bélapátfalva és Térsége
Gyermekjóléti és Szociális Társulásnak 2015. december 31. napjával történő közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
4.

A megszűnő társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
a) A megszűnő társulás megnevezése: Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és
Szociális Társulás
b) A megszűnő társulás székhelye: 3349 Szilvásvárad, Miskolci út 7.
c) A megszűnő társulás törzskönyvi azonosító száma: 802299
d) A megszűnő társulás adószáma: 15802293-1-10

1

Módosította a 3/2014. (II. 20.) Társulási határozat

2
5.

A társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

a)

A társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. december 31.

b)

A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a
vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: a társulás tagjai által létrehozott
társulások, mint jogutódok.

c)

Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: A társulás által alapított intézmény
szociális és gyermekjóléti feladatait az új társulások által alapított jogutód
intézmények látják el akként, hogy a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél településekre, a
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ Szilvásvárad és Nagyvisnyó települések
közigazgatási területére kiterjedően látja el feladatait. 2016. január 1. napjától az
intézményben foglalkoztatott 16,5 fő közalkalmazottból 8,5 főt a Szilvásváradi
Szociális Szolgáltató Központ, 8 főt a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény foglalkoztatja tovább.

d)

A társulás és az általa alapított költségvetési szerv költségvetési beszámolóját 2015.
december 31. napját követő 60 napon belül a megszűnő társulás székhely szerinti
önkormányzatának hivatala készíti el.

e)

A társulás megszűnése során az elszámolás és a vagyonfelosztás a társulás
létrehozásáról szóló megállapodás 11. pont e) alpontjában foglaltak szerint történik.

6. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás megszüntetése során, vagy azt követően esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére az Egri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
A társulási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást annak elolvasását,
tartalmának megismerését és megértését követően a társulást alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testülete nevében a polgármesterek – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – saját kezű aláírással látják el.

Bélapátfalva, 2015. november 18.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Ferencz Péter
Polgármester
Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Liktor Róbert
Polgármester

3
Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Varga Sándorné
Polgármester

Nagyvisnyó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:
Csőgér Bálint
Polgármester
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:
Szaniszló László
Polgármester

Szilvásvárad Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi iparűzési adóról szóló 11/2003. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Hir.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Hir. bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
2. § A Hir. 1. §-a az alábbi rendelkezés lép:
1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén vállalkozó által végzett állandó vagy
ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység.
3. § A Hir. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (…)
(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzése után az adó mértéke naptári naponként 2.000,- Ft.
4. § A Hir. 3. §-a hatályát veszti.
5. § A Hir. 5. § (1) „kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről a jegyző
gondoskodik szövegrésze” hatályát veszti.
6. § Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon
hatályát veszti.
Szilvásvárad, 2015. november 24.
Szaniszló László sk.
polgármester

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015.
november 25. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2015. november 25.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

Szilvásvárad Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XII.14.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XII.14.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: Kar.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Kar. bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
2. § A Kar. 1. §-a az alábbi rendelkezés lép:
1. § Kommunális adófizetési kötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában foglaltak szerint meghatározott magánszemélyt az ott
meghatározott és hivatkozott rendelkezésekben foglalt adótárgyak vonatkozásában.
3. § A Kar. 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti.
4. § Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon
hatályát veszti.

Szilvásvárad, 2015. november 24.

Szaniszló László sk.
polgármester

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015.
november 25. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2015. november 25.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015.(XI.25.) önkormányzati
RENDELETE
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és
működési rendjéről szóló 3/2014. (II.04.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az SzMSz 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§ (…)
(2) Az önkormányzat székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
2. § Jelen rendelet a 2016. január 1. napján lép hatályba.

Szilvásvárad, 2015. november 24.
Szaniszló László sk.
polgármester

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése
alapján a rendelet 2015. november 25. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2015. november 25.
Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

