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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. november 24-én megtartott ülésének 
 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
1./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról. 
 
2./ Szociális Szolgáltató Központ fenntartásának átadása. 
 
3./ Javaslat az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó  
     szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) számú rendelet módosításáról. 
 
4./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a város  
     környezeti állapotáról. 
 
5./ Szociális Szolgáltató Központ főzőüst cseréje. 
 
6./ Edelény Városi Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének módosítása. 
 
7./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Edelény Városi Önkormányzatra  
     vonatkozó 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve.  
 
8./ Rakacai üdülő és az edelényi vendégház működtetéséről. 
 
9./ Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosítása,  
     valamint egységes szerkezetbe foglalása. 
 
10./ Edelény Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 

 
11./ A Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyása 

 
12./ Tárgyi eszközök selejtezésének engedélyezése 

 
13./ EVSE sakk szakosztályának kiegészítő támogatása 

 
14./ Felajánlás egy károsult kolontári vagy devecseri család lakhatásának  
       biztosításához 

 
15./ Edelényi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal és a Lengyel Kisebbségi  
       Önkormányzattal kötendő - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos  
       együttműködés szabályairól szóló - együttműködési megállapodások  
       jóváhagyásáról. 
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16./ Karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása. 
 

17./ A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett  
       lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló  
       8/2010.(VII.16.) számú rendelet módosításáról. 
 
18./ Árvíz nyomán keletkezett belvizek elvezetésére fedezet biztosítása 

 
19./ 2010. évi költségvetés tervezésekor ápolási díjra fordítható pénzösszegből  
       tartalékalapba helyezett összeg visszahelyezése 
 
Zárt ülés:  
 
 
20./ A kárenyhítés iránti kérelmek elbírálásáról szóló 141/2010, 142/2010, 143/2010,  
      145/2010, 147/2010, 151/2010, 152/2010, 153/2010, 156/2010 (IX.21.) sz.  
      Önkormányzati határozatok visszavonásáról. 
 

21./ Kárpi János tulajdonát képező 5478/2 hrsz-ú zártkerti ingatlan térítésmentes  
      önkormányzati tulajdonba vétele. 
 

22./ Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Virág út 2. szám alatti ingatlan licit  
       útján történő értékesítése (1799/1 hrsz). 
 

23./ Az önkormányzat tulajdonát képező 1612/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
 

24./ Edelényi 0360/6 hrsz-ú külterületi ingatlan vételre történő felajánlása.  
 
25./ EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft . 
       megszüntetése, végelszámolási eljárás megindítása. 

 
 
 
E d e l é n y, 2010. november 24.  
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós  
címzetes f őjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24- 

     én megtartott  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

    Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, 
    Magyar Árpádné,  Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla, 
    Virág Tamás képviselők 

  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző    
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 

  Farkas László osztályvezető  
 
147./, 165./ számú el őterjesztésnél:  Füleki Tímea Szociális Szolgáltató Központ 
                 vezetője 
      Dr.Kaulics László helynök 
 
162./ számú el őterjesztésnél:   Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató 
      Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
152./, 153./ számú el őterjesztésnél : Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár 
      és Múzeum igazgatója  
 
155./ számú el őterjesztésnél:   Nagyné Sándor Edina főtanácsos 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből - 
egy képviselői mandátum betöltetlen -10 fő jelen van. 
 
Napirend előtt polgármester  az előző testületi ülés óta eltelt történésekről 
tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot, amely az árvízi dolgokhoz 
kapcsolódik. Szükségét látja, hogy az edelényi lakosok a nyilvánosság előtt is 
tudomást szerezzenek különböző dolgokról, illetve a képviselő-testület, hiszen arra 
nem nagyon van lehetőség, hogy minden dologról, mindenkinek beszámoljon és 
elmondja, hogy milyen ügyben hol tartanak. A májusi-június árvízzel kapcsolatban 
elég sok probléma merült fel az utóbbi időben, ahogy információk eljutnak hozzá, a 
Vöröskeresztes építőanyag adományokkal kapcsolatban. Annak idején, amikor 
megjelent Edelényben a két karitatív szervezet, nevezetesen a Vöröskereszt és az 
Ökomenikus Segélyszervezet, akkor azt kérték tőle, hogy a Bódva folyó által 
elárasztott területet ossza ketté a két karitatív szervezet között és egyik részét 
kezeljék az ökomenikusok, a másik részét pedig a Vöröskereszt a lehetőségeihez 
képest. Akkor a Bódva és az Újtemplom utak lettek azok az utcák, ahol az 
Ökomenikus Segélyszervezet tevékenykedett az árvíz után az elmúlt hónapokban. 
Ők a városban a tevékenységüket az újjáépítés, illetve a helyreállítás kapcsán 
gyakorlatilag befejezték az elmúlt hetekben, talán egy-két ingatlan van még, ahol a 
tevékenykednek.  
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A Vöröskereszt kapta az összes többi árvízzel elárasztott utcának a kezelését: Tóth 
Árpád, Rákóczi, Széchenyi, Rozsnyói, Katona József, stb. A két karitatív szervezet 
teljesen más módszert alkalmazott a segítség kapcsán. 
Az Ökomenikus Segélyszervezet utalvány formájában próbált segíteni az érintett 
családoknak, amely utalványokat alapvetően építőanyagra, egy részét pedig bútorok, 
háztartási gépek beszerzésére fordíthatták. Ahogy tapasztalta, és a lakosságtól 
érkezett visszajelzések is azt mutatják, ez egy nagyon jó módszer volt. A 
Vöröskereszt teljesen más szisztéma szerint próbált és próbál segíteni még a 
napokban is és az elkövetkezendő hetekben is. A Vöröskereszt építőanyagot szállít 
azoknak a családoknak, akik az előzetes felmérés alapján az igényüket leadták. Az 
igényfelmérést az Edelény Városi Televízió képújságában tették közzé még a nyári 
hónapok vége felé. Kiderült van jó néhány olyan család, aki nem szerzett tudomást, 
hogy az építőanyag igényét le kell adnia. Azok között a családok között, akik adtak 
be építőanyag igényt, sajnos jó néhány olyan család van, aki egyszerűen annyit írt 
le, hogy homokot, sódert, csempét kér és mennyiséget nem jelölt meg. Ebből nagyon 
sok bonyodalom támadt és támad a mai napig is. Volt olyan család is, aki hihetetlen 
mennyiségű igényt adott le, pl. volt, aki 90 m3 sódert írt be igényként a Vöröskereszt 
részére. Az egyeztetés a Vöröskereszttel gyakorlatilag napi szintű és nagyon nehéz 
ilyen helyzetben az önkormányzat feladata is, hiszen a Vöröskereszt nem szállítja ki 
a családoknak az építőanyagot, hanem depózza az önkormányzat által kijelölt 
helyre. Úgy gondolja, hogy az érintett családok láthatják, hogy mi mindent 
megtesznek, vállalják a kiszállítást, annak a költségét, hogy az építőanyagok a 
lehető leghamarabb pontosan eljussanak a megfelelő címre. Azt is el kell mondani, 
hogy a Bódva és Újtemplom út, ahonnét érkezett néhány igény az utóbbi napokban 
arra vonatkozóan, hogy szeretnének sódert, cementet kérni. Ezt nem tudják 
teljesíteni azért, mert ezeket az utcákat az Ökumenikus Segélyszervezet segítette és 
a Vöröskeresztes adományból nem adhattak ennek a két utca lakóinak. Próbálnak 
olyan módon is segíteni a Vöröskereszttel egyeztetve azokon a családokon is, akik 
utólag adták le az igényt, amit egyébként a Vöröskereszt egyértelműen elutasított, és 
utólagos igényt nem fogadott el. Egyetlen egy lehetőséget adott, azt, hogy abból a 
mennyiséből, amely túlzó mennyiség volt egy-egy család részéről, hozzájárult, hogy 
ezekből olyan családoknak is adjanak, akik később adták le az igényt. Azt is el kell 
mondani, hogy egyéb jellegű problémák is vannak az építőanyag adománnyal, mert 
nagyon sok család kért festéket, csepragasztót és volt, aki kért 2 kg zománcfestéket, 
vagy 3 kg csemperagasztót, viszont, amit megkaptak a Vöröskereszttől az 20, illetve 
5 l-es kiszerelésben van, és nekik kellene kimérni a 20 literes kannából a 2 liter 
festéket. Megpróbálják ezt is megoldani, de ugyan ilyen példa mondható el, amikor 
egy család leadott 10,8 vagy 12,4 m2 járólap, cseme igényt, amit képtelenség a 
pontos igény szerint kiadni, amikor egységrakományként érkezik, így vagy adnak 10 
m2-t, vagy 15 m2-t. Ez nyilván problémát fog okozni a későbbiekben is, hiszen szét 
kellene szedni az egységcsomagokat. Ugyanez vonatkozik a szalagparkettára is és 
még sok mindenre. Tehát ilyen problémákkal kell szembesülni. El lehet mondani, 
hogy a hivatal apparátusát, munkaidejének jelentős részét az elmúlt hónapokban az 
ilyen jellegű, az árvíz utóéletével kapcsolatos feladatok kötötték le. Ehhez jött még az 
elmúlt hónapokban az APEH, a Munkaügyi Felügyelőség, a Gazdasági Rendőrség, 
az Edelényi Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendőrkapitányság, a Központi 
Főnyomozó Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, a Belügyminisztérium, a 
Közigazgatási Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Obudsman, a Katasztrófavédelmi 
Főparancsnokság, az Állami Számvevőszék ellenőrzései, vizsgálatai, amelyek 
jelentős része feljelentés miatt következett be.  
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Ez gyakorlatilag megbénítja a hivatal életét. Nem tudnak érdemi munkákkal 
foglalkozni azért, mert ezekre a feljelentésekre nekik adatokat kell szolgáltatni, s a 
hivatal jó részének a munkaidejét ez az adatszolgáltatás köti le. Legubóbb két hetet 
vett igénybe, hogy a Belügyminisztérium részére a választ megadják és nem azért, 
mert nem tudták megadni és kitalálni, hogy mit válaszoljanak, hanem egyszerűan az 
a hihetetlen adathalmaz, adatmennyiség, amit kért a Belügyminisztérium a májusi, 
vagyis az első árvíz védekezéseinek úgymond tisztázására vette el az apparátus 
jelentős részének az idejét. Egy-két példát említ, hogy miket kifogásolt a 
Belügyminisztérium revíziójának a jelentése. Egy tétel, amit nem fogadtak el 
védekezési költségként egy 2.000 forint értékű műanyag evőeszköz és tányér 
számla, amit azért nem fogadtak el, mert nem volt mellette teljesítésigazolás. Ez 
lefordítva azt jelenti, hogy akkor fogadnák be ezt a számlát, ha akkor, amikor jött a 
víz és a gátra vitték a védekezők a meleg ételt a műanyag edényben a hivatal és a 
családsegítő munkatársai, karitatív szervezetek segítői, emellé kellett volna vinni egy 
aláírási ívet, hogy igazolják, a babgulyást a műanyag tányérból ették meg. Tehát 
ilyen jellegű dolgokról van szó, és komolyabb dolgokról is, amelyeket természetesen 
megválaszoltak és kíváncsian várja a Belügyminisztérium reakcióját. Gyakorlatilag a 
126 millió forintos májusi védekezési költségből 71 néhány millió forintot vissza 
akarnak kérni az önkormányzattól. Garantálja, hogy nem fognak, a szórakozásnak 
véget kell vetni minden szinten, itt emberi életeket kellett menteni és életek 
munkájának gyümölcsét kellett megvédeni. Volt olyan helyzet, amikor másodpercek 
alatt kellett komoly döntéseket meghozni. Több mint négy hónapon keresztül 
vizsgálódott a Belügyminisztérium az árvízi védekezés elszámolása kapcsán. Azt is 
el kívánja mondani, hogy a Belügyminisztérium nem önmagától kezdeményezte ezt a 
rendkívüli hosszú vizsgálatot. Ezt valakik sugallatára, valakik kérésére indította el. 
Arra kéri ezeket az embereket, végre valahára nyugodjanak bele a választási 
eredménybe és legyenek szívesek bármilyen feljelentéshez bátran aláírni a nevüket. 
Ha ennyire gerinctelenek, hogy ennyi feljelentést küldenek, legyenek annyira 
gerincesek, hogy írják alá és ne névtelenül jelentsék fel akár a polgármestert, akár a 
hivatalt, akár az önkormányzatot. Ha ez tovább folytatódik, akkor olyan lépéseket fog 
tenni, hogy - ha nem is írja alá a feljelentő – akkor is az illetékes hatóság meg fogja 
találni a feljelentőt. Ezt megígéri, mert ez nem állapot, hogy akkor, amikor több száz 
edelényi család ma is rendkívül nehéz helyzetben van és rendkívül nehéz 
körülmények között laknak és nem egy olyan család van, akinek a bútorai raklapokon 
állnak, és úgy alszanak, hogy a raklapon van az ágy. Mindannyiuknak az a feladata 
ebben a helyzetben, hogy minden erejüket arra összpontosítsák, hogy ezeknek a 
családoknak segítsenek. Kéri az illetékeseket, tudják nagyon jól, hogy kikről van szó, 
hagyják abba, fejezzék be, vegyék tudomásul, hogy Edelény tavasszal is és október 
3-án is akart valamit, mást akart, mint amit ők akartak. Ezt vegyék tudomásul. 
Másként kellett volna politizálniuk, másként kellett volna az elmúlt esztendőben 
azokat a dolgokat tenni, amiket elkövettek és végre valahára nézzenek már 
önmagukba. Arról is tájékoztatja a lakosságot és a testületet, hogy hétfőn megtörtént 
az ÉKÖVIZIG-nél a tender-bontás, a gátak helyreállítására kiírt közbeszerzési 
pályázat. A nyertes pályázóval a tegnapi napon néhány perces megbeszélést 
folytatott és már holnap megkezdődik a városban a sérült gátszakasznak a 
helyreállítása. Két rendkívül kritikus pont van a gáton, az egyik a kisvasúti hídtól 200 
m-re délre, ahol az átszakadás történt június 4-én hajnalban, és ahol gyakorlatilag az 
átszakadás nyomán a víz a gát szélességének a felét elmosta.  
A másik kritikus szakasz a kastély melletti, kb. 20 m-es szakasz, ahol nincs védmű 
és a lyuk nincs betömve.  
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Azt kérte, hogy elsősorban ezen a két helyen állítsák előbb helyre, de nyilván 
folyamatosan fognak dolgozni a többi szakaszon is. Szeretné kiemelni, hogy a gát 
helyreállítása fog megtörténni, amely azt jelenti, hogy a májusi árvíz előtti állapotnak 
megfelelően kerül a gát visszaállításra úgy magasságban, mint szélességben.  
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy 151./ számú 
előterjesztést zárt ülésen tárgyalni utolsó napirendi pontként, mivel az érintett 
személy nem járult hozzá a nyílt üléshez. Javasolja napirendről levenni a nyílt ülés 
154./ számú előterjesztését és a zárt ülés 170./ sorszámú előterjesztését,  amely 
más formában kerül beterjesztésre a decemberi testületi ülésre. Javasolja továbbá, 
hogy az ülés első napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra a 147./ számú 
előterjesztés, valamint a nyílt ülésen második napirendi pontjaként  a zárt ülés 165./ 
sorszámú előterjesztése.  
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 
Polgármester  a napirendek módosítására tett javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag  elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról. 

Előadó: intézményvezető 
 
2./ Szociális Szolgáltató Központ fenntartásának átadása. 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Javaslat az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó  
      szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) számú rendelet  
      módosításáról. 

Előadó: polgármester 
 
4./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a város  
     környezeti állapotáról. 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Szociális Szolgáltató Központ főzőüst cseréje 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Edelény Városi Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének módosítása. 
     Előadó: polgármester 
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7./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Edelény Városi Önkormányzatra  
     vonatkozó 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve . 

Előadó: polgármester 
 
8./ Rakacai üdülő és az edelényi vendégház működtetéséről. 
     Előadó: polgármester 
 
9./ Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosítása,  
     valamint egységes szerkezetbe foglalása. 
     Előadó: polgármester 

 
10./ Edelény Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 
 

11./ A Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 

 
12./ Tárgyi eszközök selejtezésének engedélyezése. 
       Előadó: polgármester 

 
13./ EVSE sakk szakosztályának kiegészítő támogatása. 

Előadó: polgármester 
 

14./ Felajánlás egy károsult kolontári vagy devecseri család lakhatásának  
       biztosításához. 
       Előadó: polgármester 

 
15./ Edelényi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal és a Lengyel Kisebbségi  
       Önkormányzattal kötendő - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos  
       együttműködés szabályairól szóló - együttműködési megállapodások  
       jóváhagyásáról. 
       Előadó: polgármester 
    

16./ Karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása. 
       Előadó: polgármester 

 
17./ A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett  
       lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló  
       8/2010.(VII.16.) számú rendelet módosításáról 
       Előadó: polgármester 

 
18./ Árvíz nyomán keletkezett belvizek elvezetésére fedezet biztosítása. 

Előadó: polgármester 
 

19./ 2010. évi költségvetés tervezésekor ápolási díjra fordítható pénzösszegből  
       tartalékalapba helyezett összeg visszahelyezése. 

Előadó: polgármester 
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Zárt ülés:  
 
20./ A kárenyhítés iránti kérelmek elbírálásáról szóló 141/2010, 142/2010, 143/2010,  
       145/2010, 147/2010, 151/2010, 152/2010, 153/2010, 156/2010 (IX.21.) sz.  
       Önkormányzati határozatok visszavonásáról. 

Előadó: polgármester 
 

21./ Kárpi János tulajdonát képező 5478/2 hrsz-ú zártkerti ingatlan térítésmentes  
       önkormányzati tulajdonba vétele  

Előadó: polgármester 
 

22./ Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Virág út 2. szám alatti ingatlan licit  
       útján történő értékesítése (1799/1 hrsz) 

Előadó: polgármester 
 

23./ Az önkormányzat tulajdonát képező 1612/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: polgármester  
 

24./ Edelényi 0360/6 hrsz-ú külterületi ingatlan vételre történő felajánlása  
Előadó: polgármester  
 

25./ EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft . 
       megszüntetése, végelszámolási eljárás megindítása. 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról. 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 147./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
hosszasan tárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolót, a 
bizottság nem tudott állást foglalni, mivel a szavazati arány 2 igen és 2 nem volt.  
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy az intézmény vezetője a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, 
mivel egyidőben volt a Humánpolitikai Bizottság ülése, intézményvezető asszony 
azon vett részt. A bizottsággal abban maradtak, hogy a kérdéseikre megpróbálnak az 
ülésen választ kapni. A bizottság mindhárom tagja tartózkodott a szavazásnál a 
beszámoló elfogadásakor. 
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Baricska Jánosné képviselő megkérdezi, hogy a sorrend hogyan lesz, a bizottsági 
vélemények után, mert a módosító javaslatát szeretné ismertetni, de nem tudja, hogy 
hová illeszkedik be. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy mivel képviselő asszony 12 éve képviselő, tudja 
nagyon jól, hogy a módosító indítványok mindig a szavazás előtt hangzanak el, amit 
fel fog olvasni. 
 
Baricska Jánosné képviselő felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ szerint a javaslatot 
a javaslattevő olvassa fel az ülésen, mely módosító javaslatokat a testületi ülést 
megelőző nap 12 óráig kell leadni a polgármesternek. Jegyző úr szerint, hogyan kell 
ezt értelmezni? 
 
Polgármester szerint ebből nem kellene vihart kavarni, természetesen képviselő 
asszony is felolvashatja saját módosító indítványait, amikor akarja. 
 
Baricska Jánosné képviselő: elhiszi, hogy polgármester úr győzött, de a gúnyos 
modorra úgy gondolja a lakosság nem jogosította fel. 
Kezében van a Belügyminisztérium Ellenőrzési Osztályának a javaslattétele, illetve 
az, hogy hol találtak hiányosságot az ellenőrzéskor. Ebben olyan tételt nem talált, 
amit polgármester úr pitiáner példaként hozott. Azért, hogy a lakosság képbe legyen, 
szeretné elmondani, hogy itt nem valakik és valamikről van szó, hanem állami 
pénzek felhasználásáról és elszámolásáról. A testületben mindenki ugyan olyan 
rangú, azt kéri, hogy polgármester úr így vezesse az ülést. Fenyegetőzik azért, mert 
a Belügyminisztérium, valaki utasítására itt ellenőrzést végez, ez nem alaptalan. 
Ezt követően ismerteti a módosító javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati 
javaslatának „A” változata egészüljön ki a következővel: Képviselő-testület elrendeli, 
hogy a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság tegyen 
javaslatot a beszámolóban szereplő alagsori problélmák megoldására. Határidő: 
2010. december 5., felelős: Városfejlesztési-Környezetvédelmil és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke 
Elmondja, hogy véleménye szerint az intézmény munkájával a lakosság meg van 
elégedve, minőségi szolgáltatást nyújtanak. Az intézmény vezetőjének és 
valamennyi dolgozójának megköszöni a végzett munkájukat. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy az intézmény 2008 előtt is veszteséges volt-
e? A beszámolóval kapcsolatos véleménye, hogy egy nagyon korrekt, mindenre 
kiterjedő beszámoló olvasható, és ez egy bátor beszámoló, amelyben be merte 
vallani azt, hogy itt évek óta veszteségesen működik az intézmény. Az 
intézményvezető részéről lehet látni a törekvéseket, hogy keresi megoldásokat, hogy 
ne legyen veszteséges az intézmény, vagy egyáltalán működtetni lehessen. Felhívja 
a képviselők figyelmét arra, hogy ez az integrált terület egy nagyon fontos terület, ők 
is odakerülhetnek. Nem mindegy, hogy a szociális ellátó központnak milyen a 
környezete, hiszen itt idősekről van szó, akik rászorulnak a gondoskodásra, akiknek 
a minőségi ellátása alapvető emberi kötelességük és az önkormányzatnak is. Nagy 
empátiát, odafigyelést és szolgálatot igényel. A beszámolóból kiderül, hogy az a 
törekvés, ami 2008-ban megvalósu, amikor összevonták a különböző területeket, az 
nem működik és azt a célt, amit gondoltak, hogy meg fog testesíteni, hogy esetleg az 
idősek ellátásának a veszteségét megpróbálják kompenzálni a többieknek a 
pénzével, kiderült, hogy ez nem működik. 
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Itt a gondot az jelenti számára, hogy összemosódnak a dolgok, nem jelentkeznek 
tisztán a feladatok, a kiadások, ami nem megengedhető, mert gyakorlatilag egy jól 
működő rendszert levittek arra a szintre, mint egy nem működő rendszer. Az 
ellátásnak a dolgaiba voltak egyéb területek, amik nyereségesek vagy önfenntartók 
voltak. Ezeket beolvasztották egy nem igazán jól működő rendszerbe, így az egész 
veszteséges. Ami megdöbbentő számára, hogy a lakosság nem kapott tájékoztatást 
arról, hogy az idősek ellátása évek óta veszteséges és nem kicsi veszteséget görget 
maga előtt. Ennek a megszüntetésére nem látják azokat a törekvéseket, amelyek azt 
eredményeznék, hogy nullára hozná, vagy csökkentené. Ez azért érdekes, mert 
alapvetően az idősek ellátása végül is egy üzletág, amely mára mindenütt jól 
működik és kijönnek belőle. Összességében úgy gondolja, hogy mindenképpen 
keresni kell az utat a megoldásra. Egyik megoldási lehetőség lehet a profiltisztítás, a 
feladatoknak az átgondolása, esetleges átadása, mert az nem lehet, hogy évente 
minimum 25-30 millió forint veszteséget okozzon az idősek ellátása és ezt tovább 
fokozzák. Tudja azt, - mert a választáskor megkapta az önkormányzat pénzügyi 
beszámolóját, miszerint 1,2 milliárd forintos terhe van az önkormányzatnak, amit 
majd a következő évtől törleszteni kell, ezért minden forintra oda kell figyelni. A 
beszámolóból az is kitűnik, hogy az intézmény vezetője próbált megtenni dolgokat a 
veszteség csökkentésére, hogy olyan helyeken is közcélú munkavállalóval oldotta 
meg a feladatokat, ahol lehet, hogy nem lett volna szabad közmunkásokat 
alkalmazni, azért, hogy ne legyen annyira nagy a kiadás. Úgy véli, hogy a felelősség 
kérdése egyértelmű, mert vannak dolgok, amiért felel az intézmény vezetője és van, 
amiért az önkormányzat, a képviselő-testület. Mégpedig az, hogy milyen környezetet 
biztosított az idősek otthonának, hogy milyenek a „beugrók”, jóllehet a törvény 
szabályozza a mértékét, de úgy érzi a tényleges nagy veszteség okozásának, 
meglétének a felelőssége nem hiszi, hogy az intézmény vezetőjét terheli. Terheli a 
testületet, az önkormányzatot. A beterjesztett határozati javaslatot furcsának és 
kezelhetetlennek tartja ahhoz, hogy jó döntést hozzanak arra vonatkozóan, ami arról 
szól, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el és elrendeli, hogy a Humánpolitikai 
Bizottság vizsgálja meg a beszámoló kapcsán felmerülő problémákat és tegyen 
javaslatot a megoldásra. Szerinte az lenne a jó határozati javaslat, hogy elfogadja a 
beszámolót, - mert alapvetően korrekt a beszámoló – azzal, hogy a Humánpolitikai 
Bizottság vizsgálja meg a problémákat és tegyen javaslatot a megoldásra. 
 
 Lázár István képviselő kérdése, hogy a Humánpolitikai Bizottság mivel indokolja 
azt, hogy a beszámolót nem fogadja el? 
 
Sztankóné Sándor Ibolya  Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen hosszasan tárgyalták az „A” és a „B” határozati javaslatban 
foglaltakat és született egy módosító „C” javaslat, de végül a „B” határozati javaslatot 
szavazták meg. A bizottsági ülésen intézményvezető asszony jelen volt, kérdéseket 
tettek fel és ez megerősítette a bizottságot abban, hogy a „B” javaslatot szavazta 
meg. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy azért tette a módosító javaslatában a 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság feladatához a 
problémák kivizsgálását, mert nem hiszi, hogy a Humánpolitikai Bizottság ki tudja 
vizsgálni, hiszen a beszámolóban nem jelenik meg semmi más a gond és 
problémánál, mint a főzőüstnek a gondja, ami megoldódik, mert erre vonatkozóan 
készült előterjesztés a mai ülésre.  
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A másik gond, ami a tárgyi feltételekben van, amit intézményvezető asszony 
tavasszal, még az árvíz előtt jelezte a hivatal felé, hogy az alagsorban feljön a 
szennyvíz. Ezt nyilván nem a Humánpolitikai Bizottságnak a feladata. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
arról szólt, hogy ha a testület nem fogadná el ezt a módosító javaslatot, 
természetesen a bizottságuk oda fog figyelni erre a problémára. Megjegyzi viszont, 
hogy ha ez a probléma tavasztól fennáll és az elmúlt ciklusban képviselő asszony 
társa volt a Városfejlesztési Bizottság elnöke, úgy gondolja akkor is oda lehetett 
volna figyelni erre a problémára. Ígéretet tesz arra, hogy ha a testület nem fogadja el 
ezt a javaslatot, foglalkozni fognak ezzel a problémával, hiszen ez valós és jelen van. 
Ezt követően a bizottságuk részéről az alábbi kérdéseket teszi fel az intézmény 
vezetőjének. 
A beszámoló elején olvasható az, hogy 69 fő dolgozói létszámmal működik az 
intézmény és Edelény városán kívül még 12 településen szolgáltat. Kérdése, hogy 
melyek a társult települések? A családgondozói létszám megfelel-e a törvényi 
előírásoknak és milyen esetszámokkal dolgoznak? Nem látni a beszámolóban, hogy 
a dolgozói létszám hogyan oszlik meg, milyen feladatokat látnak el alapszolgáltatás, 
szakosított ellátás, otthoni szakápolás területén, kik és milyen jogviszonyban? 
Olvasható a beszámolóban, hogy a jelzőrendszeres segítségnyújtásban 3 fő végzi 
ezt a feladatot, a városban 24 órás készenlét van megbízási szerződéssel.  
A 24 órás készenlétben hogyan tudja ellátni a 3 fő, mennyi a heti munkaidejük, 
esetleg pihenőnap, szabadság? Az 5. oldalon található, hogy az otthoni 
szakápolásnál vizsgálatot kértek, a vizitkeret felülvizsgálatát kérték, és még az 
olvasható, hogy 2011. január 1-jétől az engedélyezett vizitkeretről részükre a 
megfelelő hatóságok az értesítést megküldi, viszont magáról a vizsgálat 
eredményéről nem látni semmit a beszámolóban. Azt tudják, hallották, hogy az 
idősek klubja közkedvelt volt. A beszámolóban olvasható, hogy nagy valószínűség-
gel a távolság lehet az oka, hogy ez nem működik úgy. Van-e más oka az 
érdektelenségnek, hogyan lehetne népszerűsíteni az idősek klubját? Az 5. oldalon 
olvasható, hogy a vizitkeretet túllépték és elláttak feladatokat. Kérdése, hogy minek a 
terhére, és ki finanszírozta? A működési engedéllyel kapcsolatos kérdése, hogy 
milyen működési engedély van, határozott, vagy határozatlan időtartamra szól és 
milyen ellátotti számra? 
 
Füleki Tímea  Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy 2008-tól 
kezdődött meg a szociális ellátó rendszer integrációja a városban pontosan azért, 
mert két intézmény látta el ezt a feladatot. Az alapellátást a családsegítő, 
gyermekjóléti, nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálat, az idősek 
bentlakását pedig az idősek otthona. Mindkét intézménynek hasonlóak voltak a 
működési hiányai 2007-ig, és ezért, amikor a két intézmény összevonásra került, egy 
intézményi hiány jött ki a végén. Végül is egy intézmény működési hiányát ezzel 
megspórolta a város.  A családsegítő és gyermekjóléti központ, a gyermekjóléti 
szolgálatnak az esetszámai véletlenül kimaradtak a beszámoló táblázatából. A 
családsegítő esetszámai 2008-ban 2890, 2009-ben 3468, 2010-ben 2430 eset 
Edelény és a 12 társult településen. A gyermekjóléti esetszám 2008-ban 968, 2009-
ben 1113, 2010. október 31-ig 1604 eset. A gyermekjóléti beszámoló azért néhány 
soros, mert a törvény úgy kötelezi őket, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásról minden 
évet követő áprilisában kell részletes beszámolót készíteni.  
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Ez ez évben is megtörtént. A jelzőrendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy 2010-től 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása nem normatív alapon történik, 
erre pályázni kellett. Ezt a pályázatot intézményük három évre elnyerte. Jelen 
esetben ennek a pályázati összegnek köszönhetően a szolgáltatás a városban 
ingyenes. Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 24 órás szolgálatot jelent és 
megbízási szerződéssel látják el a dolgozók, ennek az az indoka, hogy van olyan év, 
amikor egyszer sincs jelzés, de van olyan, amikor egy héten 3-4 van. Ebben az 
esetben a rendszer rögzíti, hogy hány percen belül ér ki a gondozó. Minden esetben 
minden gondozó a törvényben meghatározott 30 percen belül a helyszínre érkezett. 
Ebben az évben 15 valós riasztásuk volt, ahol valóban szüksége volt az 
igénybevevőnek a dolgozóik segítségére. Az otthoni szakápolással kapcsolatban 
elmondja, hogy ez nem a szociális feladatok közé tartozik, ez egy OEP által 
finanszírozott ellátás. A Szociális Szolgáltató Központnak van szerződése az OEP-
pel. A vizitszámok, mivel két ellátó szolgálat működik Edelényben, évekkel ezelőtt 
nem tudta teljesíteni a vizitszámot, így átadták a vizitszámot egy másik 
szolgáltatónak is, tehát a városban két szolgáltató működik. Amikor átvették az 
otthoni szakápolást, a vizitek száma megnőtt. Arra a kérdésre, hogy ezeknek a 
dolgozóknak a többletvizitet miből fizették ki, válasza, hogy semmiből, társadalmi 
munkában végezték el csak azért, hogy minél több vizitszámuk legyen, hogy végre 
visszakaphassák azt a vizitszámot, ami Edelényt jogosan megilleti. Tehát ezeket a 
dolgozókat semmiből nem fizették ki, ők vállalták, hogy ha többet teljesítenek, akkor 
visszaszerezhessék a viziteket. Minden olyan edelényi lakos, akinek a körzeti orvosa, 
vagy szakorvosa kiírta az otthoni betegápolást, mindegyik megkapta az ellátást és 
teljes megelégedésre, egyetlen egyszer sem volt panasz rájuk. A működési 
engedélyeik a házi segítségnyújtás és az idősek bentlakását illetően határozatlan 
idejű. Az idősek bentlakása ideiglenes, a házi segítségnyújtás működési engedélye 
ideiglenes határidejű. Az idősek otthona 126 férőhelyes, 44 főre van működési 
engedélye a házi segítségnyújtásnak és, hogy a tévedéseket elkerüljék, az ott 
feltüntetett létszámok átlaglétszámok, ugyanis gondozási órákat kell elszámolni, 
melynek átlagából jön ki a 33 fő, de ténylegesen jelen pillanatban is a városban 44 
időst látnak el házi segítségnyújtásban. 
Negyedévente, mint ahogyan az éven is, a város időseinek a Művelődési 
Központban teadélutánokat tartottak, és emellett elvégeztek különböző egészségügyi 
szűréseket részükre, ennek keretében is propagálták a nappali ellátás 
igénybevételét. Hogy mért nem akarnak az idősek klubjába bejönni? Ennek szerinte 
egy magyarázata van. Azok,  akik nem tudnak otthon elleni napközben és 
mindenhez segítségre van szükségük, azok részére intézményesített formában 
biztosítják a mosást, az étkeztetést, a gyógyszerezést, stb. A városban miután 
beindult a házi segítségnyújtás mellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, ez 
akkora biztonságot ad az otthon lévő idős embereknek, - és, akinek jelzőkészüléke 
van, - hogy az az otthonát választja és nem azt, hogy napközben beszállítsák a 
nappali ellátásba. A dolgozókat arra kérte, hogy minél szélesebb körben propagálják 
ezt az ellátást, mert amennyiben a létszám ilyen alacsony marad, a megkapott 
normatíva a bérükre sem lesz elég. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy intézményvezető asszony a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás kapcsán említette, hogy 51 jelzőkészülék működik, a kapacitása 
akár 1000-ig is elmehetne. 
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Ezt 3 éven keresztül a pályázatból finanszírozzák, ezért nem kell fizetni, de nem 
tudni, hogy mit hoz a jövő, ezért gondoltak-e arra, hogy esetleg a jelzőrendszeres 
dolgot kibővítik akár Edelény határán túl nem csak a környező településekre, hanem 
pl. Szalonnától, Perkupától kezdve a távolabbi településekig, hiszen a későbbiekben 
ez egy bevételi forrást jelenthetne az intézménynek. 
 
Füleki Tímea Szociális Szolgáltató Központ vezetője jelzi, hogy a beszámolóba ezt 
beírta, erre törekednek. Szükségesnek tartotta elmondani, hogy 2009-ben, amikor 
megváltozott a kötelező feladatoknak a megnevezése, mivel az étkeztetés mellett a 
házi segítségnyújtás, illetve a nappali ellátás került ki, mint kötelezendő ellátandó 
feladat, akkor összegyűltek a kistérség polgármesterei, hogy találjanak még egy 
feladatot, mert hármat kellett vállalni akkor, hogy egyáltalán erre a normatívát 
megkapják. Akkor propagálták és ellátogatott Szendrőbe, Bódvaszilasra, ahol 
elmondta, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az az egyetlen forma, ami a 
legkevesebb beruházást igényli és a legszélesebb körű biztonságérzetet nyújtja az 
időseknek. Akkor ezt a polgármesterek végig hallgatták, megfontolás tárgyává tették, 
de végül is nem úgy döntöttek, hogy ezt a szolgáltatást veszik igénybe, mert úgy 
gondolták, hogy Edelény városának ezért a szolgáltatásért fizetni kell. Annak idején 
Edelény város a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megvalósítására pályázati 
úton 5 millió forintot ruházott be. 
Elmondta még, hogy 2003-tól kezdődően a szociális ellátó rendszer normatívája 
fokozatosan csökkent, így elmondható, hogy 2003-tól veszteségesek voltak a 
szociális ellátásban. 
 
Baricska Jánosné képviselő fontosnak tartott elmondani egy adatot, miszerint 2002-
ben 790 eFt/fő volt egy gondozottnak az ellátása, és ebből kellett kihozni az összes 
működési költséget, most ez a szám 635 eFt/fő nem beszélve arról, hogy azóta 
milyen áremelkedések voltak. Ebből is látható, hogy milyen veszteséget termel az 
intézmény. 
 
Csabai Gyula  képviselő elmondja, hogy azokra a kérdésekre, amelyekre a választ 
várta, megkapta, viszont a beszámolót olyan téren hiányosnak tartja, hogy a 
személyi és tárgyi feltételek nem nyernek benne teljes elemzést, és számára a 
gazdálkodás is szűkszavú, és egy-egy gondolatot próbál a középpontba állítani. A 
jövő feladatairól, elképzeléseiről nem szól, nem szól arról, hogy mit szeretne az 
intézmény, és hogy mihez kérnek segítséget a főzőüst problémáján kívül. 
Mindemellett megjegyzi, hogy az intézmény dolgozóinak meg kell köszönni a 
munkáját, hiszen sokszor erőn felül megfeszített munkát végeznek annak érdekében, 
hogy a feladataikat ellássák. 
 
Lázár István képviselő az előzőekben feltett kérdésére a Humánpolitikai Bizottság 
elnökének a válaszát nem tudja elfogadni, mert nem mondott egy konkrétumot sem, 
hogy a beszámolót miért nem lehet elfogadni.  
A maga részéről a beszámolót elfogadásra javasolja, emellett egyetért azzal, hogy a 
bizottság vizsgálja meg a felmerülő problémákat, amelyek nem szakmai és nem 
tárgyi problémák. Szakmailag a beszámolót jónak tartja és a testületnek elfogadásra 
javasolja. 
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Antal Pál képviselő elmondja, hogy ő az előző nyolc évben a megyei önkormányzat 
egészségügyi és szociális bizottságában is dolgozott és ezen időszak alatt nagyon 
sok beszámolót olvasott úgy szociális, mint egészségügyi intézményekét.  
Csabai Gyula képviselő úr az előbb elmondta a beszámolóval kapcsolatos 
hiányosságokat. Nem találkozott még ilyen hiányos beszámolóval, ezért a maga 
részéről nem tudja elfogadni. 
 
Baricska Jánosné képviselő az előbb elhangzottakra annyiban kíván reagálni, hogy 
a megyei önkormányzat testülete nem határolta be a terjedelmet a beszámolónál, itt 
ez nyolc oldalban van az SZMSZ szerint meghatározva, így nyolc oldalba kell 
besűríteni. 
 
Polgármester elmondja, hogy ennek ellenére a testület látott már az elmúlt 
esztendőben 25 oldalas beszámolókat is és még sem „harapták” le egyik intézmény- 
vezető fejét. 
Ezt követően a napirend felett a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja Baricska Jánosné 
képviselő azon módosító indítványát, mely szerint a képviselő-testület elrendeli, hogy 
a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság tegyen javaslatot a 
beszámolóban szereplő alagsori problémák megoldására. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Polgármester  megjegyzi, hogy az elfogadott módosító javaslat mindkét határozati 
javaslatot kiegészíti. 
 
Baricska Jánosné képviselő jelzi, hogy a módosító javaslata az „A” változathoz 
kapcsolódik. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Képviselő testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:   Beszámoló a Szociális Szolgáltató 
Központ munkájáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
szóló éves beszámolót, és azt nem fogadja  el. 
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Elrendeli, hogy: a Humánpolitikai Bizottság tájékozódjon az 
intézmény működésével kapcsolatban, vizsgálja  meg a 
beszámolóban szereplő problémákat, és tegyen javaslatot 
azok  megoldására. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szociális Szolgáltató Központ fenntartásának átadása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 148./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné  képviselő kérdése, hogy az augusztus 17-étől élő törvényhely 
vonatkozásában, a szakmának, az intézmény vezetőjének milyen információja van, 
mi a tendencia ezzel kapcsolatban? 
 
Csabai Gyula képviselő kérdése, hogy ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy átadja 
az intézményt 50 évre a Görög Katolikus Apostoli Exarchátusnak, akkor a dolgozók 
jogviszonya hogyan alakul, kívánnak-e mindenkit foglalkoztatni, milyen 
jogviszonyban, a városnak milyen kötelezettségei lesznek ezzel kapcsolatban?  
A képviselő-testületnek a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is 
kötelező önkormányzati feladatként kell kezelni, ezért megkérdezi, hogy ez milyen 
terhet ró az önkormányzatra az elkövetkezendő időszakban, hiszen akkor egy új 
intézményt kell létrehozni. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy az egyházzal történt levélváltásokon túl 
történt-e egyeztetés a püspök úrral? Ha úgy döntenének, hogy nem adják át az 
intézmény fenntartását, akkor tudja-e a város veszteség nélkül működtetni az idősek 
ellátását? 
 
Füleki Tímea Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy ezekben a 
hetekben az ország több településén szavaznak Edelényhez hasonlóan más 
képviselő-testületek a pénzügyileg nagy terhet jelentő intézmények feladatátadásáról 
az egyháznak. Ezt a parlament törvénymódosítása teszi lehetővé, így segítve az 
önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét.  Edelény városnak ebben az 
előterjesztésben azt a megállapítását, hogy ő, mint az intézmény vezetője kérte a 
Görög Katolikus Egyházat, hogy tekintsék meg az intézményüket, és ha érdemesnek 
találják, kérjék ki a működtetését az önkormányzattól, büszkén bárhol és bármikor 
vállalja, mert ez az ügy jó és az egyház és az ő szándéka tiszta. 
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Megtiszteltetésnek veszi az egyház részéről, hogy több jobb állapotban lévő otthon 
közül mégis az övékét választotta, hogy segítsen. A megkeresésnek azonban 
vannak előzményei. Először az év elején a költségvetés egyeztetésének tárgyalásán 
hangzott el polgármester úrtól, hogy a város nehéz anyagi helyzetére hivatkozással 
el kell gondolkodni azon, hogy a nem kötelező feladatokról minél hamarabb, előbb, 
mint utóbb meg kell válni. A nyár elején, amikor megtudta, hogy ez a törvény 
módosult, megkereste polgármester urat és tájékoztatta, hogy el kellene gondolkodni 
erről a lehetőségről és ő nem tartotta rossz gondolatnak. Úgy tudja, hogy egy 
beszélgetés folyamán a püspök úr felé is megerősítette. Ő, mint az intézmény 
vezetője az intézmény és a város érdekét tartotta szem előtt. Edelény város 
felszabadulhatna több tízmillió forintos tehertől úgy, hogy az intézmény továbbra is a 
város tulajdonában maradna és a városlakókat tovább gondozhatná. Az intézmény 
40 éves fennállása óta lehetőséget kapna, hogy több évtized után megújuljon, illetve 
a szakmai munka is tovább fejlődjön. E mögé a lehetőség mögé álltak a dolgozók, a 
lakók és a hozzátartozók. Márai Sándor írta: „Ha jó ügyet védesz, mitől is félsz. Mi is 
történhetik veled? Leteperhetnek, megrágalmazhatnak, meggyalázhatnak, vádakkal 
fordulhatnak ellened, hamisan ítélhetnek. Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, 
melyet védtél jó volt, s ezért jó volt az is, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére 
keltél. Vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, ezért soha ne félj kimondani azt, 
amit egész lelkedből tudod, hogy igaz.” Ő ezt az utat követte ezen előterjesztés okán. 
A képviselő-testületen van a sor, hogy felelős döntést hozzon, vagy az átadás mellett 
megkönnyítve a város terheit, vagy továbbra is működtetni az intézményt, ami nagy 
elszántságról tesz tanúbizonyságot a tisztelt képviselő-testülettől. 
 
Polgármester - elhangzott Virág Tamás képviselő úrtól kérdésként, hogy tudja-e a 
város veszteség nélkül működtetni az intézményt, ha az önkormányzat 
fenntartásában marad továbbra is. Az elmúlt esztendőkben, amikor a költségvetést 
készítik és tárgyalják, teljesen tisztán látszik, hogy gyakorlatilag nincs olyan 
intézmény a városban, – és ez általánosan jellemző – amely az állami normatívából, 
illetve az ellátottak által befizetett térítési díjból nulszaldósan kijönne. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy jelenleg hazánknak még nincs 2011. évre elfogadott 
költségvetése, a parlamentben még zajlik a költségvetés vitája. Az, hogy van egy 
előterjesztés, egy dolog. Ez az előterjesztés még nagyon sok helyen módosulhat, 
mire a zárószavazás elérkezik december 22-én. Tehát, hogy milyen hiánnyal tudná 
működtetni az önkormányzat,  erre nem tud válaszolni, viszont szeretne utalni Polgári 
László ökonómus úrnak a 2010. augusztus 19-én kelt levelének utolsó bekezdésére, 
amely a következőket tartalmazza: „Az alapellátásnál, mivel kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat, amennyiben az esetleges normatíva és térítési díj bevétel 
nem fedezné a működési költségeket, kérjük az esetleges hiány kompenzálását.” Itt 
most arra nincs garancia, hogy  az önkormányzati fenntartású intézmény továbbra is 
nulszaldósan tudjon működni. Arra sincs garancia, hogy amennyiben a testület úgy 
dönt, hogy átadja a Görög Katolikus Egyháznak a kezelésébe, akkor az egyház nem 
fogja-e arra kérni az önkormányzatot – mivel az állami normatíva és a térítési díj nem 
fedezi a költségeit, - hogy x összeggel járuljanak hozzá. Tehát ezt még senki nem 
láthatja, hogy hogyan, miképpen tudják majd működtetni, bármelyik fél legyen a 
működtetője ennek az intézménynek. Azt is láthatja mindenki, hogy az elmúlt 
esztendőkbe,  2003-tól folyamatosan csökkent az állami normatíva, de még a 2010-
es évet senki ne vegye figyelembe, mert több szempontból is egy különleges 
esztendő volt. 
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Először is még nem zárult le az év, még nem tudják, hogy mennyi az az annyi, 
mennyi a vége annak a pénzösszegnek, amivel ki kellett pótolni ennek az 
intézménynek a működését. Ez az egyik. Az intézményvezető asszony célzott arra, 
hogy tavasszal a költségvetés tárgyalásakor elhangzott a polgármester részéről, 
hogy ha esetleg olyan nehéz helyzetbe kerül az önkormányzat, el kell gondolkodni 
azon, hogy a nem kötelező önkormányzati feladatokat átadják másnak. Tény és való, 
hogy ez elhangzott részéről, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az a költségvetési 
tárgyalás, ami január végén zajlott, az egy kissé más volt, mint az előző 8 év 
költségvetési tárgyalásai, hiszen akkor már bőven benne voltak az országgyűlési 
választási kampányba. Az addig teljesen egységes edelényi képviselő-testület 
teljesen szertefoszlott, az addigi fideszes képviselő társai, akikkel közösen vezették 
ezt a várost hét esztendőn keresztül, gyakorlatilag minden javaslatát leszavazták, 
szétszedték, minden javaslatával ellentétesen szavaztak. Ezért ezt a költségvetési 
tárgyalást nem tekinti mérvadónak, ez egy teljesen más jellegű költségvetési 
tárgyalás volt. Egyébként Baricska Jánosné képviselő asszony is hivatkozik majd a 
módosító indítványában ugyan erre az elhangzott mondatára. Persze a körülmények 
nincsenek leírva, csak a módosító indítvány van, sem az intézményvezető asszony 
iménti hozzászólásában nem részletezte ezeket a körülményeket. 
Elmondja, hogy püspök úrral az edelényi görög búcsún beszélt erről a kérdésről 
személyesen. Püspök úrnak elmondta akkor is azt a véleményét, hogy nem érzi 
akkor, abban az időben aktuálisnak ezt a kérdést. Majd később a vita folyamán 
előjön sok-sok dolog, amire megpróbál diplomatikusan válaszolni, mert 
semmiképpen nem szeretné, ha ebből az ügyből bármilyen, akárcsak súrlódás is 
legyen a Görög Katolikus Egyházzal, - a részéről rendkívüli módon tisztelt Görög 
Katolikus Egyház, püspök úr, helynök úr,  - illetve Edelény város önkormányzata 
között. Mert ez az, amiről szó sem lehet, viszont ez a téma, amit most tárgyalnak 
rosszul kezdődött. Az intézményvezető asszony „fordítva ült fel a lóra”, ami a vitában 
ki fog domborodni. 
 
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés, mindkét határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya  Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
ismertetve elmondja, hogy a bizottság körültekintően megtárgyalta az előterjesztést. 
Úgy ítélte meg, hogy egy városi rangú településnek szüksége van olyan szociális, 
egészségügyi feladatot ellátó intézményre, amelynek irányítását, felügyeletét a helyi 
érdekek figyelembevételével, ma a város látja el. Ez idáig az intézmény működését a 
város költségvetéséből biztosította. Az intézményvezető által korábban készített és 
az intézmény munkáját értékelő beszámolók az intézmény eredményes munkájáról 
számoltak be, amelyet a képviselő-testület minden esetben elfogadott. Ennek 
megfelelően a bizottság egységes álláspontja az, hogy az intézmény ilyen formában 
történő működése biztosítja a hatékony feladatellátást. Ezen túlmenően az 
előterjesztéshez csatolt mellékletekből úgy érződik, hogy amennyiben az intézményt 
nem az önkormányzat működtetné, nem feltétlenül lenne biztosított, hogy a működés 
a helyi költségvetést nem érintené, tekintettel arra, hogy az említett problémák 
esetén megemlíti az önkormányzati támogatást biztosítását. Mindezek alapján a 
bizottság az előterjesztés 1. számú határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a 165./ és 165/1. számú 
előterjesztéseket megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Baricska Jánosné képviselő a 165./ számú előterjesztéshez beterjesztett módosító 
javaslatát ismerteti.  „A” javaslat: Edelény Város Képviselő-testülete a Szociális 
Szolgáltató Központ Edelény, Árpád út 29. szám alatt működő székhelyén az idősek 
és demens betegek bentlakásos ellátását, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek klubját, valamint az otthoni 
szakápolást 2011. január 01. napjával, bérleti szerződés keretében 
feladatátvállalással a Miskolci Görög Katolikus Exarchátusnak átadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására és a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal, felelős: 
polgármester. 
Elmondja, hogy egy „B” változatot is tett benyújtott indítványában, amely arról szól, 
hogy a polgármester kezdje meg a tárgyalásokat a Katolikus Egyház képviselőivel és 
a tárgyalások birtokában döntsön a képviselő-testület a feladat átadásáról. Határidő: 
azonnal, felelős: polgármester. 
A beterjesztett módosító javaslatokat az alábbiakkal indokolja: 
1./ Sajnálatos jelenlévő tendencia a szociális ellátások állami normatíváinak 
folyamatos csökkenése, mely miatt 2007. évben az intézményvezető a városban 
működő szociális szolgáltatások integrációját kezdeményezte a működési kiadások, 
illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében. Az integrációt az intézmény 
vezetője szakmai és gazdasági megfontolásból kezdeményezte. Az integráció – a 
polgármester úr hozzájáruló szavazatával – elfogadásra került. Az elmúlt évek 
bebizonyították, hogy szakmailag indokolt és pénzügyileg is jelentős megtakarítást 
hozott a fenntartónak. 
2./ 2010 februárjában, a 2010 évi költségvetési tervezet egyeztetésekor Molnár 
Oszkár polgármester úr a város intézményvezetői, mint az akkori pénzügyi bizottság 
elnöke, az alpolgármester, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetője 
jelenlétében felhívta a figyelmet arra, hogy el kell gondolkodni a városban nem 
kötelezően ellátandó feladatok működtetéséről. 
3./ A 2010. évi LXXXIX. törvény módosította az egyházi fenntartók számára történő 
intézményátadás szabályait, mely 2010. augusztus 17-től hatályos. A jogszabály-
változás előtt a helyi önkormányzat, ha egyházi fenntartónak adta át az általa 
fenntartott intézményt, köteles volt az egyházi kiegészítő támogatást a központi 
költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan megtéríteni. A módosítás szerint az 
azon egyházaknak történő intézményátadás esetén, amelyekkel az állam a szociális 
feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást köt, nem kell az egyházi kiegészítő 
normatívát megtéríteni. E törvényi változás révén nincs költségvonzata az egyháznak 
történő átadásnak. Az egyházi kiegészítő támogatás mértékét a mindenkori 
költségvetési törvény írja elő, mely alapján a szociális közfeladatot ellátó intézményt 
fenntartó egyházi jogi személy a normatív alap hozzájáruláson tú kiegészítő 
támogatásra jogosult. A kiegészítő egyházi támogatás az alábbiak szerint alakul 
2006-tól: 2006-ban 35,50 %, 2007-ben 51,20 %, 2008-ban 53,80 %, 2009-ben 69,70, 
2010-ben 73,10 % és 2011-ben 82,60 %. Számszerűsítve 2010 évre: az átadásra 
javasolt szakosított és alapellátás alapnormatívája 2010. évben 81.993,- eFt, a 
kiegészítő támogatás mértéke 2010. évben 73,1 %, azaz 59.937,- eFt kiegészítő 
támogatást jelentene.  
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2011. évre ugyanekkora állami alapnormatívával, illetve a 82,6 %-os kiegészítő 
egyházi támogatással számolva már 67.726,- eFt kiegészítő támogatás jelent. 
Országos jelenség a törvénymódosítás kapcsán az egyházaknak történő átadás, 
mivel a kormány így ad lehetőséget arra, hogy az intézmények az állami bevételeiket 
megduplázhassák, illetve az önkormányzatok is meg tudnak válni a jelentős terhet 
jelentő feladataitól. 
4./ 2010. augusztus hónapban a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét megkereste 
a Miskolci Görög Katolikus Exarchátus, hogy tájékozódjon az intézmény 
tevékenységével kapcsolatban. Az intézményvezető a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az 
intézmény közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjéről szóló szabályzatának megfelelően a tájékoztatást az egyház képviselője 
részére megadta. 
5./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat külön telephelyen működik, így a 
személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően külön intézményként működhet, külön 
szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Van olyan személy a dolgozók között, 
akinek végzettsége megfelel a vezetői végzettségi kritériumoknak, így a működési 
kiadások továbbra is változatlanok maradnak. A két szolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos gazdasági feladat, a havi közüzemi számlák átutalása, illetve hó végén a 
bérkönyvelés (nincs raktározás, térítési díj beszedés), mely külön gazdasági 
apparátust nem igényel, melyet a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya elláthat. 
6./ Az intézményfenntartó és működtető társulási megállapodást nem megszüntetni, 
hanem csak módosítani szükséges, mivel a családsegítés és a gyermekjóléti ellátást 
továbbra is társulási formában biztosítanák. Az alapellátások tekintetében az egyház 
feladatellátási szerződést kötne a társult településekkel, így biztosítva a további 
szolgáltatást. 
7./ Az Árpád út 29. szám alatti ingatlan továbbra is a város tulajdonában maradna az 
egyházi fenntartás alatt. Az egyházi kiegészítő támogatással jobb gazdasági alapja 
lenne a fejlesztésnek, a pályázati lehetőségek kihasználásának, mely nem csak az 
intézet zökkenőmentes működését, hanem az otthon tárgyi feltételeinek a 
biztosítását, korszerűsítését is megoldaná. 
 
Virág Tamás képviselő véleménye, hogy ezen napirendi pont kapcsán túl kevés az 
információ ahhoz, hogy helyes döntést hozzanak. Arra kéri polgármestert, hogy 
tegyen még egy „kört” és egyeztessen a részletekben az egyházzal. Több 
információra van szükség, mert túl fontos kérdés, hogy most igennel vagy nemmel 
válaszoljanak. A püspök úr leírja levelében, hogy milyen ellátási formákat venne át. 
Véleménye szerint az új törvény életbe lépésével adottak a lehetőségek a 
finanszírozásra, illetve, hogy nyereségesen működtethesse. A Humánpolitikai 
Bizottság elnöke arra hivatkozott, hogy ennek az intézménynek a működése helyi 
érdek. Felteszi a kérdést, hogy itt milyen érdekek lehetnek? Egyrészt nagyon fontos 
érdek az időseknek az érdeke, hogy minél méltóbb környezetben legyen és minél 
jobb feltételek mellett éljék le életük utolsó időszakát. A másik a város érdeke, hogy 
veszteségesen ne működjön, főleg úgy, hogy maga előtt görget több mint egy milliárd 
adósságot, mert a kötvény is adósság. Szerinte akkor lennének bölcsek, ha most 
nem folytatnák a vitát és rábíznák polgármester úrra, hogy a részleteket beszélje 
meg az egyházzal. Megítélése szerint ahhoz, hogy ezt a fontos döntést meg tudja 
hozni a testület, több információval kell rendelkeznie, újra át kell beszélni, mert jó 
döntés ezen a napon nem lesz bármit fognak dönteni. 
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Polgármester megkérdezi képviselő úrtól, honnan veszi azt, hogy  egymilliárd forint 
a hitelállomány? Körülbelül még 500 millió forint van a mai napig is az önkormányzat 
bankszámláján. Ezt eddig csak és kizárólag fejlesztésre fordították, működésre egy 
fillért sem fordítottak. Az önkormányzat hitelállományát mindig külön kell választani, 
így a működési, illetve a fejlesztési hiteleket. A kötvényt fejlesztésre vették fel, erre 
kerül felhasználásra. 
Elmondja, hogy Baricska Jánosné képviselő asszony „B” módosító javaslat úgy szól, 
hogy a polgármester kezdje meg a tárgyalásokat a Görög Katolikus Egyház 
képviselőjével és a tárgyalások eredményének birtokában döntsön a képviselő-
testület a feladat átadásáról. Szerinte, ha az előző képviselő-testület ezzel a 
határozati javaslattal kezdte volna ezt az ügyet és nem hátulról, az intézményvezető 
önálló akciója és egyéb edelényi politikusok önálló akciója révén próbálták volna meg 
a képviselő-testület és a polgármester háta mögött ezt az egész ügyet így rendezni, 
mint ahogyan rendezték, más lenne a helyzet. Már most előre megmondja, hogy 
javasolni fogja a képviselő-testületnek az intézményvezető fegyelmi felelősségre 
vonását emiatt az ügy miatt, ami nem kérdés úgy gondolja. Ha ezt a javaslatot, amit 
Baricska Jánosné képviselő asszony elmondott, hónapokkal ezelőtt az akkori 
képviselő-testület tette volna, akkor ezen az ügyen valószínűleg túl lennének. A 
maga részéről már püspök úrnak is elmondta, hogy igazából csak a maga nevében 
tud beszélni, erről a képviselő-testület dönt, de ő a jónak nem elrontója. Ha látja 
valamiről, hogy az jobb, mint eddig volt, akkor ahhoz a szavazatát és a nevét oda 
tudja adni, de a jelenlegi helyzetben, ebben a kérdésben úgy fog szavazni, hogy ne 
adják át az egyháznak. Az, hogy a későbbiek folyamán, hogyan fog dönteni a 
testület, amikorra tisztázásra kerül az összes jogi és egyéb kérdés, és tisztázásra 
kerül a 12 társult önkormányzattal a ő szándékuk ebben. Hiszen a 12 társult 
önkormányzatból, - akikkel érvényes társulási megállapodásuk van – csak egyetlen 
egy is elzárkózik ez elől, akkor már nincs miről beszélni. Érdekes és teljesen 
egymásnak ellentmondó, amit Baricska Jánosné képviselő asszonytól hallottak, mert 
például megdicséri az integrációt, mert gazdaságilag mennyivel jobb helyzetbe került 
az önkormányzat az integrációval. Ez így van, amit most szét akar szedni. Nem 
biztos, hogy nem kerül rá sor, elképzelhető, hogy december 15-re hozni fog egy 
olyan előterjesztési javaslatot a testületnek, hogy szüntessék meg a jelenlegi 
Szociális Szolgáltató Központot és létesítsenek két új intézményt, az időskorúak 
otthonát és egy családsegítő, illetve gyermekjóléti intézményt. Ezzel talán meg is 
tudják ágyazni a következő hónapok folyamatainak a dolgait. Nyilván itt is számolni 
kell, hogy ebben az esetben mennyi hiánnyal kell kalkulálni, akkor már nyilván 
közelebb lesznek a költségvetés elfogadásához, hiszen december 15-ét követően 
már csak a zárószavazásra kell várni a parlamentben, tehát minden módosító 
indítványt ismerni fognak. Rengeteg összetevője van ennek az egész dolognak, ami 
most a testület előtt van.  
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy az integráció azért jött létre, mert 
akkoriban 30 %-ot biztosítottak az idősek otthonának a működési költségeihez, a 
családsegítőnek 70 %-ot az önkormányzat saját bevételéből, hogy üzemelni 
tudjanak. Amikor összevonták a két intézményt, akkor adódott az, hogy leesett ilyen 
szintre az önkormányzat által a forráshiány, illetve, hogy azt pótolni kell. A Szociális 
Szolgáltató Központnak az összes kiadását 2010 évben 54 millió 461 forinttal kellett 
kiegészíteni, és ez csak ennek a szakfeladatnak az ellátása.  
 
 



 21

Ha megnézik a családsegítésnél, akkor a normatíván felüli önkormányzati 
támogatásként 4 millió 835 forintot kell biztosítani hiány címén az egyéb 
önkormányzati saját bevételből a működésnek a biztonságához. A gyermekjóléti 
szolgálat kötelező alapfeladat, ez 7.426 eFt a forrás, amit ennek a tevékenységéhez 
hozzá kell tenni. Annak idején az intézményvezető azért ment az integrációba, hogy 
megtalálja a lehetőségeket és a képviselő-testület elé terjessze, hogy milyen 
alternatívák legyenek. Sajnos a hivatal részéről ilyen szakirányú szakmai segítség 
nem volt, hogy ilyen szinten hozzájárul.  
Akkor nem adtak fegyelmit, hogy ezt az alternatívát előterjessze. Itt nem voltak 
leszavazások, hanem a költségvetési tárgyalás egyeztetésekor volt ez a beszélgetés 
és a költségvetés néhány módosítással lett elfogadva. 
 
Polgármester az elején említette, hogy Isten őrizzen attól, hogy bármilyen, még csak 
a látszata is felmerüljön annak, hogy az edelényi képviselő-testület és a Görög 
Katolikus egyház között bármilyen jellegű nézeteltérés vagy súrlódás lenne, ezért 
nem óhajt  tovább belemélyedni az augusztus óta zajló eseményekbe. Sok mindent 
el lehetne mondani erről a történetről. Az alapja, amit elmondott, hogy az 
intézményvezető asszony „fordítva ült fel a róla”. Az, hogy a polgármesterrel beszélt 
és azt mondta, hogy neki nincs ellenére, nem jelenti azt, hogy a polgármester azt 
mondta volna, hogy ezt meg kell csinálni, és egyébként is egy intézményvezető egy 
városi fenntartású intézmény életét jelentősen meghatározó döntésben tárgyalásokat 
nem folytathat le. Ezt a képviselő-testület felhatalmazása nélkül a polgármester sem 
teheti meg. Itt lehet számokról beszélni, hogy akkor annyi volt a hiány és annyit 
kellett hozzátenni, de nem erről szól a történet. A történet most arról szól, hogy 
valakik gondoltak egy hatalmasat és elkezdtek a fenntartó engedélye, kvázi tudta 
nélkül ilyen mélységű tárgyalásokat folytatni, mellyel rendkívül kellemetlen helyzetbe 
hozta a Görög Katolikus Egyház prominens vezetőit is, amit rendkívüli módon sajnál 
és ezúton is elnézést kér helynök úron keresztül püspök úrtól, amiért ilyen 
körülmények közé kellett a testületi ülésen „becseppeni” és hogy idáig fajuljon a 
dolog. Azt javasolja, hogy a későbbiek térjenek vissza arra, hogy kinek mi is a 
szándéka az időskorúak szociális otthonával kapcsolatban, mert nyilván itt az egyház 
nem szociális szolgáltató központban gondolkodik, hanem az időskorúak szociális 
otthona működtetésében. Ez egy későbbi történet lesz és sokkal tisztázottabb 
körülmények között fognak erről beszélni. 
 
Vattay Béla képviselő véleménye szerint egy ilyen intézménynek az átadása 
hatalmas feladat, amely 50 évre szól. Kevés az információ, mert az egyház levelében 
megemlíti a felújítást, de nem tudják, hogy mit takar, és 50 év alatt legalább kétszeri 
felújítással lehetne számolni. Felvetődik a kérdés, hogy mi van akkor, ha 10 év múlva 
megváltoznak a körülmények és azt mondja az akkori testület, hogy miért nem 
szabályozta le a dolgokat, mert adódhat bármilyen probléma még így is. Az egyház a 
közoktatásban vett szerepénél fogva a normatív támogatásnál folyamatosan azért 
harcol, hogy azt a fejkvótát kapja meg gyermekenként, mint az állam és az 
önkormányzat által fenntartott intézmény. Ezt végre elérte, mert jött egy olyan 
kormány, amit helyre fog tenni. A kormánynak is el kell majd döntenie, hogy mit akar. 
Ha van egy feladat és azt mondják, hogy kötelező feladat, akkor arról gondoskodni 
kell. Az önkormányzatnak, ha nem fogja biztosítani azt a pénzeszközt, akkor azt 
akarja, hogy más csinálja. De miért is ne harcolhatnának azért, hogy egy 
tisztességes intézményhálózata legyen a városnak.  
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Aki 12-13 éve képviselő jól tudja, hogy ha egy intézményt átadnak, onnantól kezdve 
a városnak semmi ráhatása nem lesz. Lehet, hogy a kötelező feladatokra 4 év múlva 
nem lesz elég a fejkvóta és majd jön egy levél, hogy az önkormányzat egészítse ki. 
Ez viszont nekik kötelező. Millió olyan dolog van, amit egy ilyen hosszú távú 
megállapodásban helyére kell tenni. Szerinte az lesz a jó döntés, ha most se igent, 
se nemet nem mondanak, hanem tovább egyeztetnek, mert lehetnek még jó ötletek. 
 
 
Dr.Kaulics László helynök elmondja, hogy az ő tisztje megerősíteni azt, hogy a 
kialakult új szituáció nem változtatja meg a szándékot és az elhatározást, de 
elfogadják, hogy ne feszültségekkel terhesen történjen meg, még ha pozitív döntés is 
lesz a részükre, mert ebben olyan aknák lehetnek, olyan rejtett problémák, amely 
később megmérgezhetik a viszonyt és az egyháznak rossz hírét kelhetné. Ők  kérik 
továbbra is ezt az intézményt fenntartásra, és ha a jó szándék megvan, az egyház ki 
tudja várni azért, hogy jó döntés szülessen, és semmiképpen ne legyen olyan kép a 
képviselő-testületi tagokban, hogy az egyház meg akarja szerezni. Ők felajánlották a 
lehetőséget, a segítséget arra, hogy a közös jó miatt együttműködhessenek, a 
szolgálatukat így ajánlják fel. 
 
Polgármester  a napirend felett a vitát lezárja. Jelzi, hogy az előterjesztés határozati 
javaslatához módosító indítványt fog tenni. Előtte azonban szavazásra bocsátja 
Baricska Jánosné képviselő módosító indítványait az alábbiak szerint: 
„A” alternatív javaslat: Edelény Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató 
Központ Edelény, Árpád út 29. szám alatt működő székhelyén az idősek és demens 
betegek bentlakásos ellátását, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek klubját, valamint az otthoni 
szakápolást 2011. január 01. napjával, bérleti szerződés keretében 
feladatátvállalással a Miskolci Görög Katolikus Exarchátusnak átadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására és a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal, felelős: polgármester 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 7 nem szavazattal elvetette. 
 
„B”alternatíva: A polgármester kezdje meg a tárgyalásokat a Görög Katolikus Egyház 
képviselőjével, és a tárgyalások eredményének birtokában döntsön a képviselő-
testület a feladat átadásáról. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elvetette. 
 
Polgármester az előterjesztés 1. számú határozati javaslatához módosító javaslatot 
tesz, mely a következő: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Szociális Szolgáltató Központot továbbra is saját intézményként, 
a jelenlegi társulási forma keretében kívánja működtetni.  
A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Görög Katolikus Egyház 
kérését akceptálja, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat 
a Szociális Szolgáltató Központ jövőbeni működtetésével kapcsolatban. 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Polgármester a módosítással együtt javasolja az 1. számú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt -  10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

184/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 
   Tárgy:  Szociális Szolgáltató Központ fenntartásának átadása. 
    

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Szociális Szolgáltató Központot továbbra is 
saját intézményként, a jelenlegi társulási forma keretében kívánja 
működtetni.  
 
A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Görög 
Katolikus Egyház kérését akceptálja, ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Szociális 
Szolgáltató Központ jövőbeni működtetésével kapcsolatban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
Polgármester ismerteti a 2. számú határozati javaslatot, amely a következő: 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Humánpolitikai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a fenntartói jog átadásának 
kezdeményezésével kapcsolatos körülményeket kiemelt tekintettel az intézmény 
vezetőjének ebben játszott szerepére. Javasolja kiegészíteni „és a főnővérének”  
szövegrésszel. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen és 3 nem szavazattal elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés 2. számú határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt 7 igen, 3 nem szavazattal 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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185/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
   Tárgy:  Szociális Szolgáltató Központ fenntartásának átadása. 
    

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a 
Szociális Szolgáltató Központ fenntartói jog átadásának 
kezdeményezésével kapcsolatos körülményeket, kiemelt 
tekintettel az intézmény vezetőjének és főnővérének ebben 
játszott szerepére. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
 Javaslat az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó  
 szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) számú rendelet módosításáról. 
 Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 145./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a 
módosítással, hogy a mellékletben a VI. számú körzetnél a felső tagozat helyett alsó 
tagozat szerepeljen. 
 
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2010. (XI.25.) számú 

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 
 
Edelény város területén m űködő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 

körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) számú rende let módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 8.§ (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ (1) Az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó 

szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) számú rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú 
melléklete lép. 

 (2) A R. 5. számú melléklete helyébe a rendelet 2. számú melléklete lép. 
 (3) A R. 6. számú melléklete helyébe a rendelet 3. számú melléklete lép. 

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Kmf. 
Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 
címzetes főjegyző polgármester 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 
 

„4. számú melléklet a 13/2002.(VI.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 

Óvodai és iskolai fogászati ellátás  

I./ sz. fogászat látja el: 

Városi Oktatási Központ 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Borsodi út 34. 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Mátyás király u. 1., 7/a, Bányász u. 2. 

 
II./ sz. fogászat látja el: 

Városi Oktatási Központ 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Borsodi út 36/b 

Alapítványi Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 
 

III./ sz. fogászat látja el: 

Városi Oktatási Központ 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Borsodi út 150. 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Miklós Gy. u. 3.” 
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2. számú melléklet a 23/2010.(XI.25.)számú önkormányzati rendelethez 
 
„5. számú melléklet a 13/2002.(VI.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 

Az óvodai és iskola-egészségügyi feladatok ellátása  

I./ sz. körzet (Dr. Garay Zoltán) 

Városi Oktatási Központ: 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Borsodi út 36/b felső tagozat 
Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 150. alsó tagozat 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Miklós Gy. u. 3. 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Bányász út 2. 

 
II./ sz. körzet (Dr. Balogh Enik ő) 

Városi Oktatási Központ: 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Borsodi út 34. 
Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 150., felső tagozat 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Mátyás király u. 7/a 

Alapítványi Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon: 
óvoda 

 
III./ sz. körzet (Dr. Lengyel Éva) 

Városi Oktatási Központ: 
Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b., alsó tagozat 
Feladat-ellátási hely: Edelény, Mátyás király u. 1. 

Alapítványi Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon: 
általános iskola és szakiskola” 

 
 

3. számú melléklet a 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 
 

„6. számú melléklet a 13/2002.(VI.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

Védőnői körzetek  

I. sz. védőnői körzet  
 

Városi Oktatási Központ: Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b., alsó tagozat, 
Edelény, Mátyás király u. 1., 7/a, Antal György út, Arany János út, Fenyősor, Fűzfa utca, 
Katona József út, Kenderföldi út, Lévay József út, Móra Ferenc út, Napsugár út, Pást út, 
Patak út, Petőfi Sándor út, Póts András út, Szemere Bertalan út, Szent Erzsébet út, Tormás 
út. 
 

II. sz. védőnői körzet 
 
Városi Oktatási Központ: Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 34. gimnáziumi tagozat; 
Edelény, Miklós Gy u. 3. 2 csoport. Abod, Andrástanya, Balajt, Damak, Királykút, 
Ládbesenyő. 
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III. sz. védőnői körzet 

 
Városi Oktatási Központ: Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b felső tagozat, 
Belvárosi út, Bódva, Bólyai János út, Borsodi út 40-ig, Császtai út, Dankó Pista utca, Deák 
Ferenc út, Hársfa út, Herman Ottó út, Hősök tere, István király út, Korányi Sándor út, Kővágó 
út, Mátyás király út, Menner Adolf út, Nyár út, Palóczy út, Rajk László út, Rákóczy Ferenc út, 
Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, 
Újtemplom út, Újvilág út. 
 

IV. sz. védőnői körzet 
 
Alapítványi Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Városi Oktatási Központ: 
Feladat-ellátási hely: Edelény Bányász u. 2.,  Szent Márton út, Bányász út, Bihari János út, 
Cseres út, Egres, Rózsavölgyi Márk út, Szentpéteri út, Verespart út. 
 
 

V. sz. védőnői körzet 
 
Városi Oktatási Központ: Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 150.,  Ady Endre út, Akác 
út, Alkotmány út, Barátság út, Béke út, Borsodi út 40-től, Borsvezér út, Csalogány út, Déryné 
út, Dózsa György út, Eötvös Lóránd út, Gyöngyvirág út, Ifjúság út, József Attila út, Juhász 
Gyula út, Kandó Kálmán út, Kossuth út, Markovics tanya, Mester út, Mező út, Muskátli út, 
Rozmaring út, Szabadság út, Tomori Pál út, Váralja út, Virág út, Vizsolyi út. 
  

VI. sz. védőnői körzet 
 
Városi Oktatási Központ: Feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 34. szakképző tagozat; 
Edelény, Miklós Gy u. 3. 4 csoport, Árpád út, Bartók Béla út, Bem József út, Bocskai István 
út, Erkel Ferenc út, Finkei út, Gábor Áron út, Hóvirág út, Jázmin út, Jókai Mór út, Klapka 
György út, Kölcsey Ferenc út, Liliom út, Madách Imre út, Malomszög út, Miklós Gyula út, 
Móricz Zsigmond út, Nefelejcs út, Tompa Mihály út, Vörösmarty Mihály út.” 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a város környezeti 
állapotáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy a Tormás úti szennyvízcsatorna 
gerincvezetékének cseréje mikor történt meg? 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője válaszában elmondja, 
hogy a Tormás út szennyvízvezeték gerincének javítása azért vált szükségessé, mert 
annak idején betoncsőből készült, ami többször, több helyen beszakadt, emiatt több 
helyen kiönt a szennyvíz, és folyamatos dugulások vannak. Két szakaszt már 
kijavítottak, ennek a javítási költségére kérték a felhasználást.  
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A mai nap elkezdték még egy szakasznak a bontását a saját költségükből, mert ez is 
olyan állapotban van, hogy szükséges egészen a „Dézsi”-sarokig kicserélni, mivel 
egyszerűen nincs csővezeték a földben. Ez a javítás önköltségi áron 2,3 millió 
forintba kerül. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy miért nem működik a hulladékgyűjtő udvar? 
Tudomása szerint ez alétesítmény már megépült. 
Kérdése továbbá, hogy a külterületek ellenőrzésére - az illegális hulladéklerakók 
tekintetében - milyen gyakran kerül sor, mint pl. a Császtai út vége. 
Az edelényi szennyvíztisztító telepen keletkező folyékony hulladék elszállításra került 
az ÉHG Zrt. által, ami naponta 1-2 forduló – 20.000,- Ft - nem kevés pénzt jelent az 
önkormányzatnak. Vannak-e megoldási útkeresések, hogy ezt a kiadás nélkülözni 
tudják? 
 
Polgármester válasza, hogy a hulladékudvar még nincs kész. Az ÉHG Zrt. jó 
néhány éve megígérte, hogy megépíti, ami egyébként kötelezettsége. A felvetést 
jogosnak tartja, meg fogja kérdezni, hogy mikor tervezik átadni. 
 
Ambrusics Tibor osztályvezető elmondja, hogy a külterületi illegális szemétlerakók 
ellenőrzését a Kistérségi Hivatal munkatársával, Varga Péterrel közösen 
folyamatosan végzik, illetőleg ebben az edelényi rendőrkapitányság segítségét 
szokták kérni. Ezek az ellenőrzések általában akkor vannak, amikor jelzések 
érkeznek arra vonatkozóan, hogy a Császta felé, vagy egyes területeken szemetet 
raknak le. Ilyen esetekben megpróbálják a lerakott szemétből kideríteni, 
megállapítani, hogy ki tette. Az ellenőrzésekre havi rendszerességgel kerül sor. Két 
terület az, amit folyamatosan megnéznek, az egyik a finkei rész, a másik a Császta 
felé vezető terület. Amennyiben egyéb területen van és érkezik bejelentés, azt is 
megnézik. E vonatkozásban szükségesnek tartotta elmondani, hogy a lerakott 
szemét összetételéből nagyon csekély esetben tudják megállapítani az elkövetőt, az 
elmúlt időszakban két tettenérés volt. 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a 
szennyvíztisztító telepről csak az iszapot viszik el és ennek a szállítása nem napi 
szintű, hanem havi, de utána fog nézni, hogy mennyi költöttek erre. 
 
Polgármester a hulladékudvarral kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
anyagban benne van az a mondat, hogy a Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hulladékudvar létesítéséről gondoskodik, 
mely várhatóan 2011. tavaszára készül el. 
 
Csabai Gyula  Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a bizottság ülésén foglalkoztak az illegális hulladéklerakók 
kérdésével. A fogadó óráján felmerült egy olyan, amit szeretne megkérdezni a Kft. 
ügyvezetőjétől, hogy az árvízi védekezés kapcsán a homokzsákok - az információk 
szerint - nem kerültek teljes mértékben elszállításra és nagy mennyiség található a 
Kft. háta mögötti területen. Kérdése, hogy helyes-e ez az információ, ha igen, hogyan 
kívánja ennek az elszállítását és a területnek a rendbetételét megoldani a kft.? 
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Polgármester mielőtt a szót átadja a Kft. ügyvezetőjének, szeretne egy tévhitet 
eloszlatni a homokzsákokkal kapcsolatban. A tévhit az, hogy azok a homokzsákok, 
amelyeket a védekezéshez felhasználtak a homokkal együtt veszélyes hulladéknak 
minősülnek. Ez tévhit, ez nem igaz. Bármelyik szakhatóságot meg lehet kérdezni  
ezzel kapcsolatban, mivel néhány napos napsütés után, amikor elvonult az árvíz, a 
veszélyes jellege a homokzsákoknak, illetve a homoknak megszűnt. Arról van szó, 
hogy az árvíz során elkerülhetetlen, hogy fekáliával keveredjen a víz, ez átitatja a 
homokzsákot, homokot, ami a napsütés hatására ez a veszélyes jelleg megszűnik. 
Tehát nincs olyan kötelezettségük, hogy ezt a veszélyes hulladék megsemmisítőbe 
kell elvinni. Úgy gondolja, hogy nem árt, ha van jó néhány száz köbméter olyan 
homok ledeponálva, ha netán még egyszer olyan árhullám vonulna le a Bódván, ami 
májusban, júniusban volt, hogy ne kelljen újra vásárolni ehhez homokot. 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője megerősíti polgármester 
úr által elmondottakat, hogy ez nem veszélyes hulladék. Elmondja, hogy a 
védekezés befejezésekor 20 napjuk volt a homokzsákok elszállítására, ezért a 
homokzsákok nagy részét a Kft. mögötti területen helyezték el. A zsákokat elkezdték 
kiöntögetni, és amikor összegyűlt egy kamionnyi mennyiség zsák, azokat a sajókazai 
hulladéklerakó telepre vitték. Jelenleg is nagy mennyiségű homok van a Kft. épülete 
mögött, ami helyben lesz deponálva, amit vagy védekezésre, vagy egyéb célra fel 
tudnak használni. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy nem állította, hogy veszélyes hulladéknak számít a homokzsák, a 
bizottsági ülésen a zsákok elszállításának kérdése vetődött fel. Azzal teljes 
mértékben egyetértenek, hogy nagyobb mennyiségben legyen homok deponálva. 
 
Polgármester amit elmondott a homokzsákok veszélyes, nem veszélyes jellegével 
kapcsolatban azért mondta, mert megjelent Edelényben az egyik újságban és azzal 
riogatták a város lakóit, hogy a gimnázium háta mögött rengeteg veszélye hulladék, 
homokzsák van deponálva, és mi lesz ezzel.  
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő elmondja, hogy Borsod végén a volt Sajóporán 
üzem környéke rettenetesen néz ki, azt szeretné, ha tiltó táblát helyeznének ki, hogy 
a hivatallal, a rendőrséggel és más szervek segítségével megakadályozzák az 
illegális szemétlerakó működését. Másik téma, hogy a Barátság úti területre 
bontásból származó anyagot helyeztek el. A terület feltöltésének nem ellensége, ha 
az jó, de kéri ellenőrizni, hogy  papír, fóliacsík és egyéb szeméttel tűzdelt építőanyag 
törmelék ne kerüljön ilyen helyekre. 
 
Polgármester a felvetéssel egyetért és jogosnak tartja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Virág Tamás képviselő szeretné a figyelmet felhívni mindenkinek, hogy az anyag 
nem tartalmazza az évek óta meglévő nagy gondokat jelentő Katona József út, és 
Finke városrésznek a folyékony hulladék kiáramlását. Véleménye szerint ez nagyobb 
problémája a városnak, mint az illegális rákötés.  Ebben véleménye szerint sürgősen 
lépni kell, rendkívüli ügy, mert bűzlik Finke, a Katona József út.  
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A városnak a közérzetét, hangulatát nagyban rontja ez a meglévő probléma, és ezt 
nem szabad elhallgatni. A beszámolóból ezt a részt hiányolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy nem akar takargatni senki semmit ebben az ügyben. 
Nagyon jól tudják ezt a problémát, és nem egyszer, nem kétszer beszéltek a 
lehetséges megoldásokról. 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője osztja azt a véleményt, 
hogy ez a probléma nagyobb a belvíz problémától is, melyben történtek már 
előrelépések. A finkei városrészen tudni kell, hogy májustól most három hete ment le 
a szint az átemelőben és nem folyik ki az utcára a szennyvíz, mert itt történt egy 
sokkal nagyobb kapacitású szivattyúnak a cseréje. Bevizsgálták az egész finkei 
városrészt, amely után tárgyalni kell, mert rengeteg illegális csapadékvíz-bekötés is 
van a rendszerben, amit nem bír el, és rengeteg olyan akna és törések a vezetéken, 
beszivárgó vizek, amit ki kell javítani. Elmondja, hogy sikerült levinni a rendszert arra 
a szintre, hogy most már nem folyik az utcára a szennyvíz, mivel az idősek 
otthonánál be lett építve egy visszacsapó szelep azért, hogy ott sem folyjék vissza a 
szennyvíz. Emellett a Bódva úti és a Finke-i átemelőbe meg van rendelve egy 
jelzőrendszer kiépítése azért, hogy ne akkor menjenek ki szippantani és ne akkor 
tudjanak a hibáról, amikor már folyik a szennyvíz az úton, hanem amint az átemelő 
leáll, jelez a tisztítótelepen. Ezt most november végéig beépítik a két átemelőbe, 
amely 1,5 millió forintba kerül. Szintén ott van a Katona József út problémája, mert 
amikor az Egresen megáll az átemelő, vagy hirtelen folyik le az egész rendszer, 
akkor kifolyik szennyvíz. Ezt folyamatosan orvosolják, tehát történtek benne 
előrelépések, tudják, hogy mik a feladatok. Az illegális csapadékvíz bekötésekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy ez már nem tartható dolog, és valamilyen szinten 
szankcionálni kell. 
 
Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

186/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 
 Tárgy:  Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználá- 
             sáról, tájékoztató a város környezeti állapotáról. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. október 31. napjától 2010. október 31. napjáig 
terjedő időre szóló „Környezetvédelmi Alap” 
felhasználásáról a beszámolót  elfogadja, a város 
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót  tudomásul  
veszi . 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szociális Szolgáltató Központ főzőüst cseréje 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 148./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

187/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:  Szociális Szolgáltató Központ főzőüst 
cseréje 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szociális Szolgáltató Központ főzőüst 
vásárlására bruttó 1.760.000,- Ft-ot (azaz: egymillió 
–hétszázhatvanezer)  biztosít   a fejlesztési 
céltartalék terhére. 

 
Határidő:  azonnal,  
Felelős:     polgármester 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Városi Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének módosítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 149./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság javasolja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 



 32

 
188/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
               Tárgy:   Edelény Városi Önkormányzat 2010. évi  
            belső ellenőrzési tervének módosítása. 

 
               Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Edelény Városi Önkormányzat 2010. évi 
módosított belső ellenőrzési tervét és azt elfogadja. 

 
 A jóváhagyott 2010. évi belső ellenőrzési terv a határozat   
                                mellékletét képezi.  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, jegyző 

 
     188/2010.(XI.24.) Ök.számú határozat melléklete  

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

2010. ÉVI  M Ó D O S Í T O T T 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 
 

Készült: Edelény, 2010. október 25. 
 
Összeállította:  

 
              Réti-Nagy Lászlóné 
            belső ellenőrzési vezető 
 

Jóváhagyta:  
Dr. Csiszár Miklós 
  címzetes főjegyző 

 
 
 

Edelény Város Önkormányzata a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 21. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet 
fogalmazza meg: 
 
 
1.  Az éves ellen őrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzése k 
 

- hivatkozási (iktató) száma: 17515/2009. szám és 15072/2010. szám 
  
Az elvégzett elemzések és kockázatelemzések rövid összefoglalása: 
2010. évben Edelény Városi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének revizorai látják el. 
Az ellenőrzések tervezésekor az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
stratégiai tervben meghatározott célkitűzései is figyelembevételre kerültek: 
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- A költségvetési szervek belső szabályzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
rendelkezésre álljanak 
- A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a jogszabályokban és a 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 
- Gazdaságos, hatékony és eredményes működés 
- Az európai uniós források célnak megfelelő felhasználása 
- A folyamatokban rejlő kockázatok feltárása, csökkentése 
- A költségvetési szférából kiáramló, céljelleggel nyújtott támogatások, valamint  más  
költségvetési szerv részére átadott kötött felhasználású normatívák  felhasználására 
a  célnak megfelelően, szabályosan kerüljön sor 
- Az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollok értékelése megfelelően működjön 
 
Az ellenőrzésekhez kapcsolódó főbb kockázati tényezők az alábbiak voltak: 

- kontrollok értékelése, ellenőrzési környezet, irányítás 
- korábbi ellenőrzési tapasztalatok  
- jogszabályi környezet változása 
- magas költségszint  
- a rendszer komplexitása 
- szervezeti, személyi változások, átszervezések 
- munkatársak tapasztalata, képzettsége 
- a vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 
- a közvélemény érzékelése 
- a szervezetnél lefolytatott előző ellenőrzés óta eltelt idő 
 

2. Edelény Városi Önkormányzat 2010. évre vonatkozó módosított belső ellenőrzési 
tervét összesítve az 1. számú melléklet szemlélteti. 

3. Az elvégezendő ellenőrzések részletes leírása: 
 
1/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Pénzkezelés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

 - Annak megállapítása, hogy a hatályos jogszabályok, 
valamint a települési önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás előírásai érvényre jutottak-e a gazdálkodás 
során 
- A közpénzek felhasználása megfelelően történt-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2009. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások 
tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2009. december - 2010. január hónap (előző évről áthúzódó) 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 revizori munkanap  
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2/2010.  sz. Ellen őrzés 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Bér- és létszámgazdálkodás 
- A szervezet szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 

Az intézményvezető által kinevezett vezetők, illetve a 
költségvetési szerv belső ellenőre kinevezésének, 
besorolásának, megbízásának szabályszerűsége, a 
jogszabályban előírt iskolai végzettség, továbbképzési 
kötelezettség teljesítése 

Az ellenőrzés célja: 

A szabályszerű feladatellátás biztosítása az 
intézményvezető                                                            által 
kinevezett vezetőkre, illetve a költségvetési szerv belső 
ellenőrére jogszabályban előírt általános és szakmai 
követelményeknek való megfelelésen keresztül 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum, mint Edelény Városi Önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A kinevezések, átsorolások, megbízások, illetve egyéb 
kapcsolódó dokumentumok tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. február hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 13 revizori munkanap  

 
3/2010.  sz. Ellen őrzés 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Bér- és létszámgazdálkodás 
- A szervezet szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 

Az intézményvezető által kinevezett vezetők, illetve a 
költségvetési szerv belső ellenőre kinevezésének, 
besorolásának, megbízásának szabályszerűsége, a 
jogszabályban előírt iskolai végzettség, továbbképzési 
kötelezettség teljesítése 

Az ellenőrzés célja: 

A szabályszerű feladatellátás biztosítása az 
intézményvezető                                                            által 
kinevezett vezetőkre, illetve a költségvetési szerv belső 
ellenőrére jogszabályban előírt általános és szakmai 
követelményeknek való megfelelésen keresztül 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Városi Oktatási Központ, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A kinevezések, átsorolások, megbízások, illetve egyéb 
kapcsolódó dokumentumok tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. március hónap  
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Szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 revizori munkanap  

 
 
4/2010. sz. Ellen őrzés  

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Bér- és létszámgazdálkodás 
- A szervezet szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 

Az intézményvezető által kinevezett vezetők, illetve a 
költségvetési szerv belső ellenőre kinevezésének, 
besorolásának, megbízásának szabályszerűsége, a 
jogszabályban előírt iskolai végzettség, továbbképzési 
kötelezettség teljesítése 

Az ellenőrzés célja: 

A szabályszerű feladatellátás biztosítása az 
intézményvezető                                                            által 
kinevezett vezetőkre, illetve a költségvetési szerv belső 
ellenőrére jogszabályban előírt általános és szakmai 
követelményeknek való megfelelésen keresztül  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Szociális Szolgáltató Központ, mint Edelény Városi 
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A kinevezések, átsorolások, megbízások, illetve egyéb 
kapcsolódó dokumentumok tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. március hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 11 revizori munkanap  

 
5/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Bér- és létszámgazdálkodás 
- A szervezet szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 

Az intézményvezető által kinevezett vezetők, illetve a 
költségvetési szerv belső ellenőre kinevezésének, 
besorolásának, megbízásának szabályszerűsége, a 
jogszabályban előírt iskolai végzettség, továbbképzési 
kötelezettség teljesítése 

Az ellenőrzés célja: 

A szabályszerű feladatellátás biztosítása az 
intézményvezető                                                            által 
kinevezett vezetőkre, illetve a költségvetési szerv belső 
ellenőrére jogszabályban előírt általános és szakmai 
követelményeknek való megfelelésen keresztül 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, mint Edelény Városi 
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
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Az ellenőrzés módszerei: A kinevezések, átsorolások, megbízások, illetve egyéb 
kapcsolódó dokumentumok tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. április hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 40 revizori munkanap  

 
 
6/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- A gazdálkodás szabályozottsága  
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A 15/2009. számú ellenőrzésnek, azaz az intézmény 
szabályozottságának  
az utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Városi Oktatási Központ, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve  

Az ellenőrizendő időszak: 2009 - 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok tételes ellenőrzése az intézkedési tervben 
foglaltak alapján 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. április-június hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás:  17 revizori munkanap  

 
7/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Pénzgazdálkodás  
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános 
választásának feladattípusú költségelszámolása 

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a választáshoz biztosított 
normatívákat a célnak megfelelően használták-e fel 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Polgármesteri Hivatal, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. május hónap 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 revizori munkanap   
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8/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Pénzgazdálkodás  
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 2010. évi helyi önkormányzati választások   
feladattípusú költségelszámolása 

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a választáshoz biztosított 
normatívákat a célnak megfelelően használták-e fel 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Polgármesteri Hivatal, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. október hónap 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 revizori munkanap   

 
9/2010.  sz. Ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Pénzkezelés 
- A gazdálkodás szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 19/2009. számú ellenőrzés, azaz a pénzkezelés 
utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, mint Edelény Városi 
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. december hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 4 revizori munkanap  
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10/2010.  sz. Ellen őrzés 
 

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 
- Pénzkezelés 
- A gazdálkodás szabályozottsága 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A pénzkezelés megfelelő szabályozottságának biztosítása, 
a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak  
érvényre juttatása 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum, 
mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve  

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 

A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, 
értékelése,  
a dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű 
vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2010. december hónap 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  
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7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Edelény Városi Önkormányzatra  
vonatkozó 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve . 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 150./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a Ber. 32/B §-a szerint az ellenőrzési 
tervhez képest ellenőrzést elhagyni, vagy új ellenőrzést indítani az ellenőrzési terv 
módosítását követően lehet. A határozati javaslatban az szerepel, hogy az egyéb 
időközben felmerült változások, események miatt képviselő-testületi döntés nélkül a 
testület utólagos tájékoztatásával módosulhat. Kérdése, hogy a törvényi 
kötelezettség, illetve a határozati javaslat szinkronban van-e? 
 
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző meggyőződése, hogy szinkronban van, 
ugyanis az önkormányzati törvény is kötelezettségként írja elő a jegyzőnek azt, hogy 
ellenőrzéseket végezzen. Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy ez a 
bekezdés a határozati javaslatba bekerüljön. A helyzet nem logikus és nem reális, 
hogy az év elején megszabja a képviselő-testület, hogy kik lesznek ellenőrizve, akkor 
ezt a listát végignézik, és nyugodtak, hogy nincsenek benne, vagy ha benne vannak 
októberben, akkor majd rendbe rakják, tehát a megelőzés érdekében mindenki 
szorosan és komolyan vegye a feladatát, hiszen közpénzekkel bánnak azok, akik 
ellenőrizve vannak. Kell, hogy számolhassanak azzal, hogy bármikor le lehet 
ellenőrizni őket, hogy hogyan bánnak a közpénzzel. Azt gondolja, hogy erre az 
önkormányzati törvény a jegyzőnek lehetőséget ad, és ha túl szigorúan vennék a 
Ber-es szakaszt, akkor valójában nem tudnának olyan komolyan és szorosan 
ellenőrizni. 
 
Baricska Jánosné képviselő szerint a képviselő-testületnek kell módosítani az 
ellenőrzési munkatervet, tehát testületi jóváhagyás kell. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

  189/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

 Tárgy:   Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
                   Edelény Városi Önkormányzatra  vonatkozó 2011.  

                             évi belső  ellenőrzési munkaterve 
 

               Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásának 
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               Edelény Városi Önkormányzatra vonatkozó 2011. évi 
belső ellenőrzési munkatervét és azt  elfogadja. 

 
 Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2011. évi belső 

ellenőrzési tervet a jegyző írásbeli hozzájárulásával a 
belső ellenőrzési vezető az év közben benyújtott soron 
kívüli igénylések és egyéb időközben felmerült 
változások, események miatt Képviselő-testületi döntés 
nélkül, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával 
módosítsa.  

 
 A jóváhagyott 2011. évi belső ellenőrzési terv a határozat   
                                 mellékletét képezi.  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
     189/2010. (XI.24.) Ök. számú határozat melléklete 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATRA 

 VONATKOZÓ  
2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

 
 
 

          Készült: Edelény, 2010. október 25. 
 
 
     Készítette:  
 
              Réti-Nagy Lászlóné 
                                  belső ellenőrzési vezető  
 
Jóváhagyták:   
 

Molnár Oszkár           Dr. Csiszár Miklós 
         polgármester                               címzetes főjegyző 
 

Az éves ellen őrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzése k 
 
                              - hivatkozási (iktatószáma): 17900/2010.  

  
Az ellenőrzések tervezése az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása belső 
ellenőrzési egység vezetőjének kockázatelemzése és a jegyző írásos véleménye 
figyelembevételével történt. Jogszabály által kötelezően ellenőrzendő terület az 
európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, a lefolytatott közbeszerzési 
eljárások, illetve a céljelleggel átadott támogatások ellenőrzése, melyekből az érintett 
témák az intézmények vonatkozásában is tervezésre kerültek. 
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Ezen kívül a kockázatelemzés alapján nagy kockázattal rendelkező folyamat a Városi 
Oktatási Központban az élelmezési feladatellátás ellenőrzése és a 2008. évben az 
illetménypótlékok, túlórák, órakedvezmények és helyettesítések elszámolásainak 
szabályszerűsége tárgyban lefolytatott ellenőrzés utóellenőrzése volt.  
 
Az ellenőrzések tervezésekor az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
stratégiai tervben meghatározott célkitűzései is figyelembevételre kerültek: 

- A költségvetési szervek belső szabályzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően   
  rendelkezésre álljanak 
- A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a jogszabályokban és a szabály- 
  zatokban foglaltaknak megfelelően 
- Gazdaságos, hatékony és eredményes működés 
- Az európai uniós források célnak megfelelő felhasználása 
- A folyamatokban rejlő kockázatok feltárása, csökkentése 
- A költségvetési szférából kiáramló, céljelleggel nyújtott támogatások, valamint  
  más költségvetési szerv részére átadott kötött felhasználású normatívák  
  felhasználására a célnak megfelelően, szabályosan kerüljön sor 
- Az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollok értékelése megfelelően működjön 
 
Az ellenőrzésekhez kapcsolódó főbb kockázati tényezők az alábbiak voltak: 
- az európai uniós források célnak megfelelő felhasználása 
- a közpénzek célnak megfelelő felhasználása 
- magas költségszint 
- jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás 
- a vezetőség aggályai a folyamat működését illetően 
- kontrollok értékelése, ellenőrzési környezet, irányítás 
- szervezeti, személyi változások 
 
2. Az elvégezend ő ellenőrzések részletes leírása: 
 
1. számú ellen őrzés 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Bér és létszámgazdálkodás 
 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 

51-55/2008. számú ellenőrzések utóellenőrzése az 
illetménypótlékok, túlórák, órakedvezmények és 
helyettesítések elszámolásainak szabályszerűsége tárgyban 
 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben 
foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok megszüntetésre 
kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Városi Oktatási Központ, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A dokumentumok és a nyilvántartások szúrópróbaszerű,  
szükség esetén tételes ellenőrzése 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011. január-február hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 7 revizori munkanap  
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2.  számú ellen őrzés 
 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Pénzgazdálkodás 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A céljellegű támogatások felhasználásának, elszámolásának a  
szabályszerűsége, hatékonysága 

Az ellenőrzés célja: A közpénzek megfelelő, szabályszerű felhasználása  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Polgármesteri Hivatal, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2009-2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011. január-február hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás:  10 revizori munkanap  

 
3. számú ellen őrzés 

- Élelmezési tevékenység 
- Készletgazdálkodás 
- A gazdálkodás szabályozottsága 
- Pénzkezelés 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Az élelmezési feladatellátás ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

A konyha gazdaságos, hatékony és szabályszerű működtetése 
Az élelmezési nyersanyagnorma megállapítás, illetve 
nyersanyag felhasználás szabályszerűségének biztosítása 
A térítési díjak szabályszerű megállapításának és 
beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Városi Oktatási Központ, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2009 - 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011. február hónap 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 22 revizori munkanap  

 
4. számú ellen őrzés 
 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Közbeszerzési eljárások 
- Pénzgazdálkodás 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A közbeszerzési eljárások lebonyolításának a  
szabályszerűsége, hatékonysága 

Az ellenőrzés célja: A közpénzek megfelelő, szabályszerű felhasználása  
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Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Városi Oktatási Központ, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011. február hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 revizori munkanap  

 
5. sz ellen őrzés 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Közbeszerzési eljárások 
- Pénzgazdálkodás 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A közbeszerzési eljárások lebonyolításának a  
szabályszerűsége, hatékonysága 

Az ellenőrzés célja: A közpénzek megfelelő, szabályszerű felhasználása  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, mint Edelény Városi 
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011.március hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 11 revizori munkanap  

 
6. számú ellen őrzés 

 
Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

- Közbeszerzési eljárások 
- Pályázati eljárások  
- Pénzgazdálkodás 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A közbeszerzési eljárások lebonyolításának,  
az európai uniós pénzeszközök felhasználásának a  
szabályszerűsége, hatékonysága 

Az ellenőrzés célja: A közpénzek megfelelő, szabályszerű felhasználása 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Polgármesteri Hivatal, mint Edelény Városi Önkormányzat 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2010. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2011. február-március hónap 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 18 revizori munkanap  
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8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Rakacai üdülő és az edelényi vendégház működtetéséről. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 152./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy volt-e külön létszám biztosítva az üdülő 
működtetésére? 
 
Fischer Ferdinán Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének válasza hogy igen, 
volt egy fő 4 órában alkalmazva. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő számára nem világos, hogy eddig a Kft. volt az, aki két 
telephelyen egy-egy főt foglalkoztatott, hogy a későbbiekben az egy-egy főnek a 
foglalkoztatása a Kft-nél, vagy majd az intézménynél jelenik-e meg? 
 
Polgármester elmondja, hogy a rakacai üdülőben egy négyórás gondnok dolgozik, 
jenleg a Kft. állományában, és úgy tudja, hogy a vendégházban egy közcélú 
munkavállalót foglalkoztatnak. 
 
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum igazgatója elmondja, hogy 
jelenleg valóban ez a foglalkoztatás áll fenn, de korábban, amikor átadták a Kft-nek, 
volt egy főfoglalkozású dolgozó, amit szeretnének visszakapni. 
 
Fischer Ferdinán Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a 
vendégházban foglalkoztatott szintén 4 órában dolgozik, de nem közcélú 
alkalmazásban. 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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190/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy : Rakacai üdülő és az edelényi vendégház működtetéséről. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete                       
a tulajdonát képező, jelenleg a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő rakacai üdül őépület  
(Szalonna, Ibolya út 55. szám, 2055 hrsz), és az edelényi  
vendégház  (Edelény, István király útja 63. szám, 70 hrsz) 
ingatlanait 2011. január 1. napjától  a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeum telephelyeként működteti. 
A fenti cél érdekében elrendeli az alábbiakat: 
 

1./ Készüljön teljes, tételes leltár és nyilvántartás az érintett 
ingatlanok eszközállományáról 2010. december 31. napi 
állapot szerint. 

 
2./ Készüljön előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár 

és Múzeum Alapító Okiratának módosítására. 
 

3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az 
önkormányzat között az érintett ingatlanok 
vonatkozásában fennálló üzemeltetési szerződést 
módosítani kell. 

 
4./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél az átadandó 

feladathoz kapcsolódó létszámmal csökkenteni kell a 
munkavállalói létszámot, míg a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeumnál 2 fő létszámbővítést engedélyez 
2011. január 1. napjával. 

 
Határidő:  2010. december 31. 
Felelős:  1./ pont:  ügyvezető, intézményvezető,  
                              Pénzügyi Osztály;  
               2./ pont:  jegyző;  
               3./ pont: polgármester, ügyvezető;  
               4./ pont: ügyvezető, intézményvezető 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosítása,  
valamint egységes szerkezetbe foglalása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 153./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester  a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

191/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:  Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum „Alapító Okirat”-ának  
            módosítása, valamint egységes szerkezetbe foglalása. 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször 
módosított 241/2007. (XII.13.) számú határozattal jóváhagyott, és 
egységes szerkezetbe foglalt Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum „Alapító Okirat”-ának módosítását rendeli el az alábbiak 
szerint: 

1./ Az Alapító Okirat 2011. január 1.-ei hatállyal az alábbiak szerint 
módosul: 

a) Az Alapító Okirat 1. pontja a „Telephely” cím alatt kiegészül az 
alábbi telephelyekkel: 

„Rakacai üdül őház 3754 Szalonna, Ibolya út 55. 
 Vendégház 3780 Edelény István király útja 63.” 
 

b) Az Alapító Okirat 2. pontjában a „Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:” cím alatti mondat szövegrész az alábbiak szerint 
módosul: 

„Közm űvelődési, könyvtári, múzeumi, feln őttképzés, és 
felnőttképzési szolgáltatások, turisztikai információs-
feladatokat ellátó közszolgáltató költségvetési sze rv.” 

 
c) Az Alapító Okirat 2. pontjában az „Alaptevékenységi 

szakágazat:” cím alatt szereplő „932900 Máshová nem sorolható 
szórakoztató, szabadidős tevékenység.” szövegrész helyébe a 
„910100 Könyvtári, levéltári tevékenység.”  szövegrész lép. 

d) Az Alapító Okirat 5. pontjában „A feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója:” szövegrész helyére a „ Gazdálkodási jogköre:”  
szövegrész lép. 

e) Az Alapító Okiratból törlésre kerül a 6. pont szövegtartalma, 
valamint a 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat 
számok megjelölése. 
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f) Az Alapító Okirat 7. pontjában a „Szakfeladat-rend szerint 
tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: a./ Ellátandó 
alaptevékenysége, szakágazati rend száma:”  szövegrész helyére 
az ”Ellátandó alaptevékenysége (szakfeladat szám):”  
szövegrész lép. 

g) Az Alapító Okirat 7. pontja a következő szakfeladat számokkal 
egészül ki: „5520011 Üdül ői szálláshely-szolgáltatás” és 
„5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás”.  

h) Az Alapító Okirat 7. pontjából a következő szakfeladat számok 
törlésre kerülnek: „ 8904421 Közhasznú foglalkoztatás”  és a 
„8419011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ ulások 
elszámolásai /75192-2/” . 

i) Az Alapító Okirat 7. pont b./ alpontjában szereplő „Az intézmény 
kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat” szövegrész 
helyére a „ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat.”  szövegrész lép. 

j) Az Alapító Okirat 8. pontjának szövegtartalma a „…Edelény, 
Váralja u. 2.” szövegrészt követően kiegészül az alábbi 
szövegrésszel: „Szalonna, Ibolya út 55. (2055 hrsz), Edelény, 
István király útja 63. (70 hrsz)”.  

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat”-ot a határozat 
mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli az intézmény részére 
történő kiadását. 

3./ Az Alapító Okirat módosításáról szóló 43/2010.(III.24.) számú, és a 
69/2010.(V.12.) számú határozatait visszavonja. 

4./ A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával hatályosul. 
A Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését. 

5./ A képviselő-testület elrendeli az intézményi szervezeti és működési 
szabályzatok módosítását. 

 
Határidő: 1./, 2./, 3./ pont: 2010.12.31. 
                            4./ pont: 2010.11.30. 
                            5./ pont: 2011.03.31. 
Felelős: polgármester, jegyző,  
              intézményvezető 
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Melléklet a 191/2010 (XI.24.) számú 
határozathoz 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Edelény Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.  törvény 1. §-a alapján az 
alábbi (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ) alapító okiratot adja ki: 

 
11.      Az intézmény neve, székhelye:  

 Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
 3780 Edelény, István király útja 49.  
 
 Az intézmény rövidített elnevezése:  
 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 

 
  Telephely: 
  Városi Könyvtár     3780 Edelény, István király útja 49.  
    Művelődési Központ     3780 Edelény, Borsodi út 9. 
   Szekrényessy Árpád Múzeum   3780 Edelény, Borsodi út 155. 
                                 Váralja u. 1. 
                                 Váralja u. 2. 

Edelény Városi Televízió   3780 Edelény, Borsodi út 9. 
2Edelényi Turisztikai Információs Iroda 3780 Edelény, István király útja 49. 

  Borsodi Földvár       3780 Edelény, Borsvezér út. 
3Rakacai üdülőház    3754 Szalonna, Ibolya út 55. 
3Vendégház     3780 Edelény István király útja 63. 

 
42. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

5 Közművelődési, könyvtári, múzeumi, felnőttképzés, és felnőttképzési 
szolgáltatások, turisztikai információs-feladatokat ellátó közszolgáltató 
költségvetési szerv. 
 
6Alaptevékenységi szakágazat:  
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 439611 

 
Alapítás éve:   1952 
 
Az intézmény alapítója: 

         Edelény Város Önkormányzata 
 

                                            
1 10/2008. (I.30.) számú határozattal módosítva.  
2 37/2009. (III.25.) számú határozattal módosítva. 
3 …./2010.(XI.24.) számú határozattal megállapítva. 
4 …/2010. (XI.24.) számú határozattal módosítva. 
5 …/2010. (XI.24.) számú határozattal módosítva 
6 …/2010. (XI.24.) számú határozattal módosítva 



 51

73.  Az intézmény irányító szerve, székhelye: 
Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
 84.  Az intézmény m űködési területe: 
        Edelény város, a kistérség és Kelet-Cserehát 
 
95.  Gazdálkodási jogköre:  

         Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

106. 
 

117.  Ellátandó alaptevékenysége (szakfeladat szám): 
 

125520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
125590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

6020001 Televíziós műsor összeállítás, szolgáltatása: 
- lapkiadás      
- képfelvétel, sokszorosítás    
- hirdetés      
- videofelvétel készítés   
- filmgyártás     
- televíziós műsorszolgáltatás  
 - hírügynökség szolgáltatás. 

13 
148559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás  
 
118559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
 
118559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
 
118559341 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése  
 
118559351 Szakmai továbbképzések 
 
118559361 Kötelező felkészítő képzések 
 
118559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 
9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése  

-  Magas színvonalon biztosítja a település lakói 
számára a különböző közművelődési lehetőségeket.  

                                            
7 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
8 45/2007. (III.22.) számú határozattal kiegészítve. 
9 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
10 …./2010.(XI.24.) számú határozattal törölve. 
11 …/2010.(XI.24.) számú határozattal módosítva. 
12 …./2010.(XI.24.) számú határozattal megállapítva. 
13 …./2010.(XI.24.) számú határozattal törölve. 
14 185/2009. (IX.15.) számú határozattal kiegészítve. 



 52

- Értékközvetítés, értékteremtés fórumainak 
megszervezését pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, 
találkozók és egyéb, nem bevételes, illetve támogatást 
igénylő rendezvények stb. szervezésével valósítja 
meg.  

-  Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-
specifikusan valósítja meg. 

-  A létrehozott kulturális értékek bemutatása, 
közvetítése. 

-  Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, 
lebonyolítása. A Városi Önkormányzat megbízásából 
és támogatásával szervezi és rendezi a városi, állami 
és nemzeti ünnepeink megemlékezéseit. 

 
 9105011            Közművelődési tevékenységek és támogatásuk  
 
                        9105021            Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése  

-  Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó 
közösségek, kulturális egyesületek működési 
feltételeinek támogatása, segítése, különösen a 
következő területeken: képzőművészet, zene, 
táncművészeti fotóművészeti, díszítőművészet, stb. 

-  Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, 
segítése. A település lakóinak érdekeire, 
érdeklődésére építve segíti a szerveződő 
közösségeket, amatőr művészeti csoportokat, 
egyesületeket, termek bérbeadása stb. 

- Családi ünnepségek szervezése  
 

 9499001 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység  
- turisztikai adatbázis kialakítása és gondozása 
- turisztikai tervek, programok kidolgozása 
- helyi és térségi turisztikai fejlesztési programok 

megvalósításának koordinálása 
- közlekedési és szállásinformációk nyújtása 
- kirándulási és üdülési, kulturális és szabadidős 

programajánlatok kidolgozása és szolgáltatása 
- turistatérkép, helyi és térségi kiadványok árusítása 
- reklámanyagok terjesztése 
- közreműködés házasságkötések lebonyolításában  

  
 9101211  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
  
 9101221  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
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 9101231  Könyvtári szolgáltatások  
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtárnak az 
állampolgárok és jogi személyek számára korlátozás 
nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári 
szolgáltatást: 
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben 

való használatát, 
- a könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár 

számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai 
úton és telefaxon, eredetiben és másolatban, 

- a bibliográfia és szakirodalmi tájékoztatást, valamint 
számítógépes információs szolgáltatást (országos 
szolgáltatások igénybevételével is), 

- a szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény 
gyűjtőköréről, szolgáltatásairól, 

- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat 

szolgáltatásainak közvetítését, 
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, 

illetve információkat (helyismereti tevékenység), 
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében 

műhelyeket, klubokat, játszóházakat, táborozást 
szervez, 

- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok 
szociográfiák…) kiadatása, kiadása, árusítása) 

- közhasznú szolgáltatások közvetítését, 
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények 

szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
- a könyvtári területen az alaptevékenység 

megvalósítását elősegítő rendezvények előkészítését és 
szervezését 

- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, 
valamint számítógép használat, fénymásolás 

 
9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

- Az engedélyben foglalt területen (Cserehát) gyűjtést 
folytat néprajzi, történelmi, művelődéstörténeti 
tárgykörben. 

 
9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység  

- Bemutatja a tájházban őrzött értékeket. 
 
9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység  
- A Borsodi Tájház SZMSZ-ben foglalt nyitva tartását 

biztosítja. 
- Gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról. 
- Rendhagyó történelem órákat szervez a tanulóifjúság 

körében. 
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- Népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és 
idegenforgalom fellendítése érdekében. 

- Informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben. 
- Rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti 

kirakodóvásárokat szervez. 
 

9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése  
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, 

fejlesztéséről való gondoskodás, 
- dokumentumok gyűjtése az objektumról, 
- a történelmi hely népszerűsítése, kiadványokban, helyi 

és országos médiákban, 
 
9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása  
 

15b./     Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
168. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon: 
 Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2005. (VI.30.) számú 

rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, István 
király útja 49., Edelény, Borsodi út 9., Edelény, Borsodi út 155., Edelény, Váralja 
u. 1., Edelény, Váralja u. 2., Szalonna, Ibolya út 55. (2055 hrsz), és az Edelény, 
István király útja 63. (70 hrsz) szám alatt lévő feladatellátást szolgáló 
ingatlanrészeket. 

  
9.  A használatba adott ingatlanvagyon feletti rend elkezési jog: 
 Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok 

és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a 
használatba adott vagyonnal. 

 A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény 
rendeltetésszerű működtetését. 

 
10.  Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje: 
 Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre. 
 
11. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője önállóan, akadályoztatása 

esetén helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy önállóan jogosult. 
 
1712. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 

                                            
15 …./2010.(XI.24.) számú határozattal módosítva.  
16 45/2007. (III.22.) számú határozattal módosítva. 
1785/2009. (V.13.) számú határozattal megállapítva. 
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 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
1813. Az intézmény jelen alapító okirata 2009. július  1. napján lép hatályba. 
 

Az új szakágazati rend 2010. január 1. napjától hatályos, a régi (zárójelbe tett) 
szakágazati rend 2009. december 31. napjáig érvényes.  

 
1914.  Záró-rendelkezések: 

 
Az alapító okirat kelte és módosításai: 
Művelődési Központ, Könyvár, Szekrényessy Árpád Múzeum és Borsodi 
Tájház elnevezést követően az Alapító Okirat:  
• 2007. december 13. napján kelt 241/2007. (XII.13.) számú határozattal 

jóváhagyva, 
• 2008. január 30. napján kelt 10/2008. (I.30.) számú,  
• 2009. március 25. napján kelt 37/2009. (III.25.) számú és  
• 2009. május 13. napján kelt 85/2009. (V.13.) számú, és a 
• 2009. június 9. napján kelt 121/2009. (VI.09.) számú, és a 
• 2009. augusztus 27. napján kelt 171/2009.(VIII.27.) számú, és a 
• 2009. szeptember 15. napján kelt 185/2009.(IX.15.) számú, valamint a 
• 2010. november 24. napján kelt ../2010. (XI.24.) számú határozattal 

módosítva. 
 
E d e l é n y, 2010. …………… 
 

P.H. 
Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 

jegyző polgármester 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az anyag 8. oldalán található az, hogy az 
ajánlatok elbírálására legalább 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre. Úgy tudja, hogy a 
jelenlegi szabályozás szerint meg kell nevezni pontosan, hogy ez hány tagú lehet.  
 
 
                                            
18 85/2009. (V.13.) számú határozattal módosítva. 
19 85/2009. (V.13.) számú határozattal megállapítva. 
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A 4. pont ellentmondásba keveredik ezzel a szövegrésszel, ami úgy szól, hogy akkor 
lesz határozatképes a bíráló bizottság, ha az ülésen mind a három bizottsági tag 
jelen van. Ha három tagú bizottságot hoznak létre, akkor mind a három tagnak jelen 
kell lenni ahhoz, hogy érvényes legyen, és nem lehet szavazategyenlőség. Kéri 
ennek a szövegrésznek a módosítását. 
 
Nagyné Sándor Edina főtanácsos elmondja, a törvény úgy fogalmaz, hogy legalább 
három tagú bíráló bizottságot kell létrehozni, ami természetesen lehet több is. Azt 
javasolja, hogy úgy javítsanak a szabályzat szövegén, hogy akkor határozatképes a 
bizottság, ha minden tagja jelen van.  
 
Polgármester szerint ez a módosítás megfelelő, amit elfogadásra javasol a 
képviselő-testületnek. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt  - 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

192/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy :  Edelény   Város   Önkormányzat     Közbeszerzési  
            Szabályzatának jóváhagyása. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Edelény Város Önkormányzatának „Közbeszerzési 
Szabályzat”- át – a módosítással együtt - jóváhagyja. 
A jóváhagyással egyidőben hatályát veszti az Edelény 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
többször módosított 90/2009.(V.13.) Ök. számú 
határozattal jóváhagyott „Közbeszerzés Szabályzata”. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

       192/2010.(XI.24.) Ök. határozat melléklete 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 

HATÁLYOS: 2010. NOVEMBER 24. 
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A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből 

megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló 
verseny megvalósulásának elő-segítésére Edelényi Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot  
(a továbbiakban: szabályzat) alkotja: 
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I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, 

ALAPELVEK 
 

 
1. A szabályzat célja 
 
A szabályzat célja, hogy rögzítse az Edelény Város Önkormányzatának közbeszerzési 
eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetőleg eljárásba bevont személyek illetőleg szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.   
 
2. A szabályzat hatálya 
 
A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan - a közbeszerzés tárgyát képező - árubeszerzésre, 
építési beruházásra, építési koncesszióra, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió 
megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbtv.) versenyeztetést 
ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és Edelény Város 
Önkormányzata az ajánlatkérő.  Ezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek 
körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre Edelény Város Önkormányzata a 
közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 
 
3. Alapelvek 
 
A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles 
biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők 
számára. 
 
Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell 
nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem 
közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és 
az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban kell nyújtani. 
  
Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételére. 
 

II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI, CSOPORTOSÍTÁSA 
 
1. A közbeszerzés tárgyai 
 

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás 
megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió. 
 
a.) Árubeszerzés (Kbtv. 24. §, 242. § (2) bek.): 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető 
ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
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jognak - vételi joggal vagy anélkül történő -  megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az 
árubeszerzés magában foglalja a beszállítást és üzembe helyezést is.  

 
b.) Építési beruházás (Kbtv. 25. § (1) bek., 242. § (3) bek.): 

 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  

− a Kbtv. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez 
kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 
meghatározott tervezése együtt; 

− építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 
meghatározott tervezése együtt; 

− az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.  

 
c.)  Építési koncesszió (Kbtv. 26. §, 242. § (3) bek.):  

 
Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az 
építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

 
d.) Szolgáltatás megrendelése (Kbtv. 27.§, 242. § (3) bek.): 

 
Az olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 
ajánlatkérő részéről. 

 
2. A közbeszerzések csoportosítása 
 
Az ajánlatkérő közbeszerzései az alábbi csoportokba sorolhatók: 
 

a) Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (a továbbiakban: 
közösségi közbeszerzés) 

b) Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (továbbiakban: 
egyszerű közbeszerzés) 

 
III. A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK 

MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 
 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 
illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbtv. 36-40. §-ában foglaltakra 
tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 
továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog 
átengedésének értékét.  

 
A Kbtv. 35. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az 
ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők, az ajánlattevők részére fizetendő 
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díjat és kifizetést (jutalékot is), amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a 
részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére.  

  
Az árubeszerzés, a szolgáltatás, a tervpályázat, az építési beruházás valamint a keret 
megállapodás becsült értéke megállapításakor a Kbtv. 36. – 39/A. §-ban leírtakat kell 
figyelembe venni.  
A becsült érték kiszámítása során mindazon közbeszerzés tárgyának értékét egybe kell 
számítani, amelyek 

• beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor (a 39.§ (1) bekezdése szerinti eset 
kivételével) és 

• amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással 
közvetlenül összefügg. 

A becsült érték felmérését rögzíteni kell a közbeszerzési eljárás iratai között, amelyről a 
közbeszerzési referens gondoskodik. 
 
2. A közbeszerzések értékhatára 
 
Az évente hatályos értékhatárok összegét az éves költségvetési törvény rögzíti.  
A Kbtv. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.  
 

IV. A KÖZBESZERZÉSI IGÉNYEK TERVEZÉSE  
   

1.  Éves közbeszerzési terv 
 
A jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottságának elnöke a közbeszerzési referens közreműködésével (a Kbtv. 5. § (1) 
bekezdésében foglalt előírás alapján legkésőbb április 15. napjáig) éves összesített 
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzésekről.  
 
A közbeszerzési tervet Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult 
jóváhagyni.  
 
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) szervezetünk saját 
honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt 
munkanapon belül – közzé kell tenni.   
A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lenni.  
 
A közbeszerzési terv közzétételéért Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságának elnöke a felelős.  
 
A Kbtv. 5. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is.  
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A közbeszerzési terv módosításáról, aktualizálásáról Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságának 
elnöke gondoskodik 
 
A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
A közbeszerzési terv megőrzéséért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
 

V. ÉVES STASZTIKAI ÖSSZEGZÉS 
 

Szervezetünk, mint ajánlatkérő – a Kbtv. 16. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján – az 
éves beszerzéseiről éves statisztikai összegzést köteles készíteni, melyet legkésőbb a 
tárgyévet követő év május 31-ig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának.  
 
Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért közbeszerzési referens a felelős. 
 
A Közbeszerzési tanácshoz való megküldéséről Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságának elnöke 
gondoskodik 
 

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS  
LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE 

 
 

1. Szervezetünknél a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására - állandó jelleggel 
működő - külön önálló szervezeti egység nem kerül kialakításra. 
 
Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet 
igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága a közbeszerzés 
lebonyolítására külső szervezetet kérhet fel, vagy ideiglenes szervezetet hozhat létre. 
 
2. Szervezetünk az ajánlatok elbírálására legalább három tagú Bíráló Bizottságot hoz létre, 
amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a szervezetünk (ajánlatkérő) 
nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága 
részére.  
 
A Bíráló Bizottság tagjaira Edelény Város Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: jegyző) 
tesz javaslatot Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága felé, aki dönt a bizottsági tagok 
személyéről. 
 
Az ajánlatok elbírálására, véleményezésére létrehozott bizottság tagjait úgy kell kijelölni, 
hogy legalább 1-1 tag a megfelelő jogi, az ajánlattevők - közbeszerzés tárgya szerinti - 
gazdasági-pénzügyi, illetve műszaki alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzék. 
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3. A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai lehetnek: 

• Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési, jogi, 
pénzügyi szakértelemmel rendelkező köztisztviselője 

• Közbeszerzési, jogi, pénzügyi szakértelemmel rendelkező külső szakértő, lebonyolító 
• Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező köztisztviselője 
• A közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő 
 

A Bíráló Bizottság ülésén, a Bíráló Bizottság meghívottjaként tanácskozási joggal részt vehet 
a közbeszerzéssel érintett intézmény vezetője. 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezetek 
írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbtv. 10. § -ában 
meghatározott összeférhetetlenség. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, 
vagy keletkezett, köteles azt bejelenteni, és az eljárásban való részvételét azonnal 
megszüntetni. 

 
4. A Bíráló Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.  
Akkor határozatképes a Bíráló Bizottság, ha az ülésen minden tag jelen van. A Bíráló 
Bizottság véleményét, döntési javaslatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A Bíráló Bizottság működésével kapcsolatos titkári teendőket a közbeszerzési referens látja 
el. 
A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a tagok 
indokolással ellátott bírálati lapjai.  

5. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó Bíráló Bizottság munkájába történő bevonásról 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottsága dönt. 

 
 A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítése, illetőleg – 
választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérő a 
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót (11.§) jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a 10.§ (1) és (2) bekezdése 
szerinti követelményeket. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért 
ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadót a tevékenysége 
körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. 
 
6. Szervezetünknél a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottsága jogosult. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az 
ellenjegyzésre jogosult aláírását követően, a kötelezettség vállalásra jogosultként Edelény 
város polgármestere köti meg. A szerződés előkészítésének felelőse a Pénzügyi Osztály 
vezetője. 
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7. A szervezet közbeszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző a felelős. 
 
    Feladata különösen: 

− felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a 
közbeszerzési eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, 

− azonnal köteles kivizsgálni, minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden 
olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 

− jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a 
közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 

− rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a 
dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, stb.   

 
8. A szervezet közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása 
közbeszerzési referens feladata és hatásköre. 
 

Ezen belül feladata különösen: 
− a hirdetmény, a dokumentáció előkészítése, összeállítása 
− az állandó és az adott közbeszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi 

követelményeinek meghatározása, 
− a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, 

szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kiválasztása, 
azokra javaslattétel,  

− folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, 
− rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 
− gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátásáról, 
− azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának 

végzése során szabálytalanságot vagy szervezetünk működési köre 
vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés 
megtételét kezdeményezi, stb., 

− a jelen szabályzatban és a Kbtv.-ben meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 
 
9. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága  

 
Szervezetünk, mint ajánlatkérő a Kbtv. 17/C. § (1) bekezdés alapján köteles az ott felsorolt 
adatokat, információkat, hirdetményeket, saját honlapján öt munkanapon belül közzétenni. 
 
A közzétételi kötelezettség határidőre történő teljesítéséért közbeszerzési referens a felelős.   
 
10. Hirdetmények közzététele 

 
Szervezetünk, mint ajánlatkérő által elkészítendő és közzéteendő hirdetmények 
összeállításáért és közzétételéért a közbeszerzési referens a felelős. 
Ha közbeszerzés részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósul meg, és a 
hirdetmény nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg közzététel céljából, kötelező 
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megkérni a hirdetmény ellenőrzését a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) által.(Kbtv. 44. § 
(4) bekezdés) 
11. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötése és az ajánlati biztosíték 
mértékének meghatározása Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságának joga és feladata.    
 
12. Az ajánlati biztosíték teljesítésének felülvizsgálata, ellenőrzése Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság elnökének a feladatát képezi.  
 
13. Ha az ajánlattételi eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához lett kötve és annak 
visszafizetésére kerül sor, a visszafizetés teljesítéséről a Pénzügyi Osztály vezetője köteles 
gondoskodni.  
 
14. Edelény város polgármestere a szerződések kötésére vonatkozó előírások 
(kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás 
nyertesével. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép - és az ajánlati felhívásban ezen kitétel  
szerepel - akkor szervezetünk jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.  
 
15. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre 
vonatkozó előírásokra a Kbtv., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
16. A közbeszerzési eljárás során – az eljárás bármely szakaszában – kölső szakértő, 
tanácsadó személy(ek) vagy szervezet is igénybe vehető. Külső szakértő vagy szervezet a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával is megbízható. 
 
Szakértő, tanácsadó személy vagy szervezet megbízásáról Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága dönt. 
 
 

VII. A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉR Ő ÉRTÉKŰ 
KÖSZEBESZERZÉSEK 

 
 
A) ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  
 
1. A fejezet alkalmazási köre  

 
A Kbtv. 21. § és 21/A. §-ban meghatározottak szerint. 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtái:  

a.) nyílt eljárás, 
b.) két szakaszból álló eljárások   

− meghívásos eljárás, 
− tárgyalásos eljárás, 
− versenypárbeszéd 

c.) keret megállapodásos eljárás 
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A Kbtv. 41. §-a alapján tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet 
alkalmazni, ha a Kbtv. IV. fejezete megengedi.  
 
3. Szervezetünk – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített 
tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra 
tervezett 

−−−− összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárt elérő vagy 
meghaladó értékű) árubeszerzésről, ha annak becsült összértéke eléri vagy 
meghaladja a Kbtv. 30. § szerinti értékhatárt,  

−−−− a Kbtv. 3. sz. melléklete szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a 
közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, 
ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a Kbtv. 32. § szerinti 
értékhatárt 

 
Előzetes összesített tájékoztatót készítünk továbbá a tervezett építési beruházás lényeges 
jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az 
építési beruházásra irányadó közösségi értékhatárt. A tájékoztatót a tervezett építési beruházás 
megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. 
 
Az előzetes összesített tájékoztatót hirdetmény útján kell közzétenni.  
 
Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt szervezetünk honlapján is 
közzéteheti. A hirdetmény honlapon történő közzétételére a hirdetménynek az Európai 
Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történő feladását 
követően kerülhet sor. A hirdetményt ebben az esetben is a külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint kell elkészíteni.  
 
Árubeszerzés esetében az előzetes összesítést árucsoportonkénti bontásban kell elkészíteni, 
és az árucsoportot a CPV-re történő hivatkozással kell megküldeni.  
 
Szolgáltatás megrendelése esetében az előzetes összesítést a Kbtv. 3. melléklete szerinti 
szolgáltatáscsoportonkénti bontásban kell elkészíteni.  
 
Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséért és külön jogszabályban (34/2004. (III.12.) 
Korm. rendelet) meghatározott minta szerinti hirdetmény útján történő közzétételéért a 
közbeszerzési referens a felelős.    
 
4. A hirdetmények megküldésének és közzétételének szabályait a Kbtv. 44. §-a rögzíti.  

 
B.) AZ EGYES ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI 
 
1. NYÍLT ELJÁRÁS 
 
1.1. A nyílt eljárás hirdetménynek minősülő ajánlati felhívás közzétételével indul. 
 
A felhívás – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén - csak akkor 
tehető közzé, ha a szervezetünk, mint ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító 
anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az 
anyagi fedezet rendelkezésre áll. 
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1.2. A nyílt eljárás megindítására szóló ajánlati felhívást a Kbtv. 49.-58. §-ában 
meghatározott tartalommal kell közzétenni. 
 
1.3. Az ajánlati felhívást közérthetően, célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános 
jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a közbeszerzési cselekmény 
körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és közzétenni. 
 
1.4. A Kbtv. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése 
érdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek mellett tartalmazza a 
szerződéstervezetet. A dokumentációval kapcsolatos előírásokat a Kbtv. 54. § (1) – (9) 
bekezdése rögzíti.  
 
A dokumentáció elkészítéséért a közbeszerzési referens a felelős. A dokumentáció tartalmát 
a Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Közbeszerzési Bizottsága hagyja jóvá. 
 
1.5.  A dokumentáció ellenértékének meghatározására Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága 
jogosult.  
 
1.6. Az ajánlatok felbontásával, minősítésével, elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására a 
bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjait írásban bízza meg a Kbtv. Valamint a 
szabályzatban foglalt szempontok figyelembevételével.  
 
1.7. A bizottság tagjainak kiválasztásánál fokozottan be kell tartani a Kbtv.-nek az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait. ( 10. §) 
 
A bizottsági tagoknak írásban nyilatkozni kell arról, hogy megfelelnek az összeférhetetlenségi 
követelmények, és nem áll fenn összeférhetetlenség. 
 
1.8. Az ajánlatok felbontását a Kbtv.-ben részletezett előírások szerint a Bíráló Bizottság 
végzi. 
 
1.9. Az ajánlatok felbontásakor a bizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, 
illetve esetleges érvénytelenségét, továbbá az eljárásból kizárandó ajánlattevőket.  
 

A Kbtv. 88. § (1) bekezdése alapján érvénytelennek kell minősíteni azt az ajánlatot, ha: 
• azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  
• az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati 

felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;  
• az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem 

felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);  
• az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó 

szervezetet az eljárásból kizárták;  
• az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 

alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek;  
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• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) 
pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat 
csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg 
az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak 
való meg nem felelést;  

• kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése);  
• lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz (87.§ (3) bekezdése); 
 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az 
ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki  
 

• a kizáró okok (60–61. §) hatálya alá tartozik;  
• részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be. 

 
Kizárható az eljárásból az az ajánlattevő, aki  
 

• számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbtv. 1.§ (4) bekezdés], illetőleg 
• ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani [Kbtv. 1.§ (4) bekezdés].  
 
1.10. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt 
ajánlattevőkről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

− az ajánlat felbontásának helyét, idejét, 
− az ajánlatot felbontó személyek nevét, 
− az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  
− az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 
− az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, 
− a Kbtv. alapján az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 
− az ajánlata érvénytelenségének okát, 
− az eljárásból kizárt ajánlattevőket,  
− az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 
− az ajánlatot felbontók aláírását. 

 
A jegyzőkönyv elkészítéséért közbeszerzési referens a felelős.  
 

1.11. Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos szabályokat– a Kbtv. 80. § (1)-(7) bekezdése 
tartalmazza, továbbá – a Kbtv. 93. § (1) bekezdése alapján – az ajánlattevőt írásban 
tájékoztatni kell kizárásáról, ajánlatának a Kbtv. 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból 
történő érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való részvételre, illetve a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, valamint ezek indokáról, az erről 
hozott döntést követő öt munkanapon belül  

 
Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv, valamint a tájékoztatás elküldéséért a 
közbeszerzési referens a felelős.  
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Az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia és azt 
követően az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy – a 20. § (1) bekezdése 
szerinti esetben – elektronikusan kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). Az 
eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított harminc – építési beruházás 
esetében hatvan – napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési 
időpontban kell kihirdetni. 
 
1.12. A Kbtv. 94. § (2) bekezdése alapján az eredményhirdetés időpontját egy alkalommal, 
legfeljebb harminc nappal Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága jogosult elhalasztani. Az 
eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról és annak indokáról, valamint – ha szükséges (Kbtv. 
99. § (3) bekezdése) a szerződéskötés új időpontjáról (Kbtv. 99. § (3) bekezdés) az összes 
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni kell.   

 
A tájékoztató elkészítéséért közbeszerzési referens a felelős. 
 
1.13. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbtv. 93. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerint írásbeli összegzést kell készíteni az ajánlatokról, az ebben foglalt adatokat 
az eljárás eredményének vagy eredménytelenségének kihirdetése során ismertetni kell, és azt 
az eredményhirdetést követő öt munkanapon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.  
 
Az eredményhirdetés során ismertetni kell a Kbtv. 93. § (2) bekezdése szerinti írásbeli 
összegezésben foglalt adatokat. A Kbtv. 92. § c.) pontja szerinti eredménytelenségi esetben 
szervezetünk (ajánlatkérő) köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 
összegéről, továbbá adott estben arról, hogy mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át 
kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az 
eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell 
küldeni.  
 
Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 
számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést 
követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 
 
Az írásbeli összegzés elkészítéséért, a jelenlévő ajánlattevők részére történő átadásáért, a 
távollévő ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
Az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult az 
írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást 
visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredményhirdetést követően 
észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 
törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
Az írásbeli összegzés módosítására Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága jogosult. 
 
1.14. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót külön 
jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján közzé kell tenni.  
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A hirdetményt – a Kbtv. 44. § (1) bekezdése szerinti közzétételre – legkésőbb a 
szerződéskötéstől, illetőleg ennek hiányában a szerződéskötés tervezett időpontjának lejártától 
számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

 
A hirdetmény elkészítéséért és a közzétételéért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
1.15. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés 
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha az ügyben jogorvoslati eljárás indult, az 
iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 
 
A dokumentáció megőrzéséért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
2. A KÉT SZAKASZBÓL ÁLLÓ ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI  
 
2.1. Két szakaszból áll  

• a meghívásos, 
• a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, továbbá  
• a versenypárbeszéd. 

 
Az ilyen eljárások első - részvételi - szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre 
jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a 
jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról 
dönt. 
 
A Kbtv. 41. § (7) bekezdése alapján a meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a 
versenypárbeszédre egyébként – ha a Kbtv. IV. fejezete másként nem rendelkezik – a nyílt 
eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.   
 
 
2.2. A két szakaszból álló eljárás részvételi felhívással indul, amelyet szervezetünk 
(ajánlatkérő) az 5/2009. (III. 31.) IRM. rendeletben meghatározott hirdetmény útján köteles 
közzétenni. A részvételi szakaszt megindító részvételi felhívásra a Kbtv. 101.§-ban leírtakat 
kell alkalmazni.  
 
2.3.  Szervezetünk a meghívásos és a tárgyalásos eljárásban részvételi dokumentációt 
nem készít. Versenypárbeszédben ismertetőt kell készíteni.  
 
2.4. A részvételi felhívásban a részvételi jelentkezés határideje nem határozható meg a 
részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminc napnál 
rövidebb időtartamban.  
A részvételi határidőt rövidíteni nem lehet.  
 
2.5.  A részvételi felhívás elkészítéséért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
2.6.  A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának 
időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott 
összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. 
 



 70

2.7.  A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes jelentkezőnek. 
 
A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

− a részvételi jelentkezések felbontásának helyét, idejét, 
− a részvételi jelentkezéseket felbontó személyek nevét, 
− a jelentkezők nevét, székhelyét (lakóhelyét),  
− a jelentkezők által kért ellenszolgáltatást, 
− a jelentkezők által vállalt teljesítési határidőt, 
− a Kbtv. alapján az érvénytelennek minősített részvételi jelentkezéseket, 
− a részvételi jelentkezések érvénytelenségének okát, 
− az eljárásból kizárt részvételi jelentkezőt,  
− a részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 
− a részvételi jelentkezéseket felbontók aláírását, 

 
A jegyzőkönyv elkészítéséért és az összes részvételi jelentkező részére történő megküldéséért 
a közbeszerzési referens a felelős.  
 
2.8. A részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül kell elbírálni és azt követően 
a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetni. A részvételi szakasz 
eredményét legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontástól számított harminc napon belül, 
építési beruházás esetén hatvan napon belül a részvételi felhívásban meghatározott 
eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökének 
kihirdetni.  
 
A részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegzést kell készíteni a részvételi jelentkezésről, amelyben a 
részvételre jelentkezők alkalmasságát, illetőleg alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt 
alkalmassági szempontok alapján indokolni kell.  
 
A részvételi szakasz eredményhirdetése során ismertetni kell a Kbtv. 116. § (2) bekezdése 
szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az összegezést az eredményhirdetésen jelen levő 
jelentkezőknek át kell adni, a távollevő jelentkezőknek pedig az eredményhirdetés napján, az 
eredményhirdetést követően haladéktalanul elektronikus úton meg kell küldeni.  
 
Az összegzést a Kbtv. 118. (2) bekezdésében foglaltak alapján haladéktalanul meg kell 
küldeni a Közbeszerzések Tanácsának is.  
 
Az írásbeli összegzés elkészítéséért, a jelenlévő jelentkezők részére történő átadásáért, a 
távollévő jelentkezők részére, valamint a Közbeszerzések Tanácsának határidőre történő 
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős. 

 
2.9. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon 
belül az alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg 
meg kell küldeni. 
 
Az ajánlattételi felhívást a Kbtv. 120. §-a szerinti tartalommal kell elkészíteni.  
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Az ajánlatételi felhívás elkészítéséért és az alkalmasnak minősített jelentkezőknek történő 
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.  
 
2.10. Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított negyven 
napnál rövidebb időtartamban nem határozható meg.  
 
2.11. A Kbtv. 121. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
ajánlattételi határidő - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbítható, ha az eredeti 
határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatjuk az összes ajánlattevőt a 
módosított határidőről és a határidő meghosszabbításának indokáról. 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására vonatkozó írásbeli értesítés ajánlattevők részére 
történő megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.  

 
2.12. Az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatók a részvételi felhívásban nem megadott és 
az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételek. A 
módosított feltételekről e határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell 
tájékoztatni az összes ajánlattevőt és egyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. A 
határidő ebben az esetben sem lehet - meghívásos eljárás esetében –negyven napnál rövidebb. 
 
A módosított feltételeknek, valamint az új ajánlati határidőnek az ajánlattevők részére, írásban 
történő megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.  
 
3. A MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS 
 
3.1. A meghívásos eljárás alkalmazásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága jogosult dönteni. 
 
3.2. A két szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidőt az 
ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 
negyven napnál rövidebb időtartamban.  
 
3.3. Ha az ajánlatkérő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 
ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített 
tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta a részvételi felhívás 
hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában 
rendelkezésre álló adatokat is, a 2. pontban előírt határidőnél rövidebbet is meg lehet 
határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlati felhívás 
megküldésének napjától számított huszonhat napnál Az ajánlattételi határidő legkevesebb 
negyven napos, illetőleg huszonhat napos időtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, 
feltéve, hogy szervezetünk a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben 
közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati 
felhívás megküldésének napjától, és a felhívásban megadja a hozzáférés adatait. 
 
3.4. Szervezetünk meghatározhatja az ajánlattevők keretszámát. A keretszámnak legalább 
öt ajánlatevőt kell magában foglalnia. Ha keretszámot határozunk meg, azt a részvételi 
felhívásban kell megadni.  
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3.5. A meghatározott ajánlattevői keretszámnak megfelelően kiválasztott jelentkezőket 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell felhívni ajánlattételre, amennyiben ezt az alkalmasnak 
minősített jelentkezők száma lehetővé teszi. Ha nem határoztunk meg keretszámot, az összes 
alkalmas jelentkezőt fel kell hívni ajánlattételre.  
 
Az ajánlattételre történő felhívás elkészítéséért és az érintetteknek történő megküldéséért a 
közbeszerzési referens a felelős.  

 
4. VERSENYPÁRBESZÉD 

 
4.1. Szervezetünk versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha 

    a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges 
részletességgel képes, illetőleg 

 
b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására 
nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel 
képes. 

 
4.2. Az 1. pont a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennállása nem eredhet az ajánlatkérő 
mulasztásából. 
 
4.3. A versenypárbeszédben az ajánlatok bírálati szempontja kizárólag az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 
 
4.4. A versenypárbeszédben a szervezetünk (ajánlatkérő) és egy vagy több részvételre 
jelentkező közötti párbeszéd arra irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a 
szerződéskötéshez szükséges részletességgel meghatározni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
közbeszerzési műszaki leírást, illetve a szerződés típusát vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeit. 
 
4.5. Szervezetünknek (ajánlatkérőnek) a párbeszéd során is biztosítania kell az egyenlő 
bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen 
tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni. 
 
4.6. A Kbtv. 123/B.§ (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott ismertető elkészítése a 
közbeszerzési referens feladata.  
Az ismertetőt a Kbtv. 123/B.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalommal kell összeállítani.  
 
4.7. Minden egyes párbeszédről jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a párbeszéd következő 
fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a párbeszéd befejezését 
követő két munkanapon belül) minden, a párbeszéd adott fordulójában részt vevő 
ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül 
kell megküldeni. 
 
A jegyzőkönyv elkészítéséért és annak érdekeltek részére történő átadásáért, megküldéséért a 
közbeszerzési referens a felelős.  
 
4.8. Szervezettünk (ajánlatkérő) az eredményhirdetést, indokolt esetben, a felhívásban 
meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja, erről és ennek 
indokáról, valamint, ha indokolt, a szerződéskötés új korábbi időpontjáról - az új 
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eredményhirdetési időpont előtt legalább két munkanappal korábban - köteles az összes 
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni. 
 
Az írásbeli tájékoztatásért a közbeszerzési referens a felelős.  
 
5. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS  

 
5.1. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével vagy a nélkül indulhat.  
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás alkalmazásának feltételeit a Kbtv. 124. § (2) 
bekezdése rögzíti.  
 
A hirdetmény közzététele nélkül induló (hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának feltételeit a Kbtv. 125. § (1)-(4) bekezdése határozza meg. 
 
5.2. A tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is – a Kbtv. 6. cím 
rendelkezései szerinti eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.  
 
5.3. Minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a tárgyalás következő 
fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló estén a tárgyalás befejezését követő 
két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá 
kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. 
 
A jegyzőkönyv összeállításáért és az érdekeltek részére történő átadásáért, illetve 
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.  

 
5.4. Szervezetünknek, mint ajánlatkérőnek az utolsó tárgyalás befejezését követően két 
munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetni kell az ajánlatoknak azokat a 
számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempontok (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek.  

 
Az ismertető összeállításáért a közbeszerzési referens a felelős. 
 
5.5. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján szervezetünk, mint 
ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz -telefaxon vagy 
elektronikus úton, vagy közvetlenül  

− az ajánlattételi felhívást, továbbá  
− az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevéről, címéről 

(székhelyéről, lakhelyéről), valamint 
− a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. 

 
A tájékoztatás összeállításáért és elküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.  
 

6. GYORSÍTOTT ELJÁRÁS 
 
6.1. Szervezetünk, mint ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás keretében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha rendkívüli sürgősség miatt az 
ilyen eljárásokra előírt határidők [Kbtv. 107. § (1) bekezdése, 122. §] nem lennének 
betarthatóak. 
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6.2. A gyorsított eljárás alkalmazásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága jogosult dönteni. 
 
6.3. A gyorsított eljárás indokolásául megemlített, illetve okaként feltüntetett, rendkívüli 
sürgősség nem eredhet szervezetünk mulasztásából, vagy vétkes késedelméből, hanem azon 
kívül álló objektív oknak kell lenni. 
 
6.4. A gyorsított eljárás szabályait a Kbtv. 136. §-a rögzíti. 
 
7. KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS  

 
7.1. A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. 
Az első részben az ajánlatkérő a Kbtv. IV. fejezete szerinti nyílt vagy meghívásos eljárást 
köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást 
is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának a Kbtv. 124. §, illetve 125. § szerinti feltételei fennállnak.  

 
A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési 
tárgyra kér ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. 
 
7.2. A keretmegállapodás a Kbtv. 136/A. § (6) bekezdése alapján legfeljebb négy évre 
köthető.  
 
A keretmegállapodás előkészítéséért a közbeszerzési referens a felelős.   
 
7.3. A keretmegállapodás részletes feltételeit a Kbtv. 136/A.§ - 136/D. §-a rögzíti.  

 
 

VIII. A NEMZETI  ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉR Ő ÉRTÉKŰ 
KÖSZEBESZERZÉSEK 

 
 
ÁLTALÁNOS EGYSZER Ű KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
 
1. A fejezet alkalmazási köre  

 
A Kbtv. 240. §-ban meghatározottak szerint. 

 
2. A hirdetmények közzétételének szabályait a Kbtv. 246.-247. §-a rögzíti.  
 
3. Az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 
hirdetmény útján köteles közzétenni.  

 
A Kbtv. 252. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
alkalmazhat, ha a Kbtv. 252. § (1) a)-g) pontjaiban felsorolt feltételek teljesülnek.  

 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazásáról a  Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnökének jogosult dönteni.  
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4. Szervezetünk (mint ajánlatkérő) a Kbtv. VI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárásban 
való részvétel jogát – a Kbtv. 253. § (1) bekezdése alapján –fenntartja az előző évben 
árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd 
forint – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érő ajánlattevők számára, akik ajánlatában 
szereplő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - 
alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az előírásnak. 
 
5. A Kbtv. 253. § (2) bekezdése szerint ez a szabály építési beruházás és építési 
koncesszió esetében csak akkor alkalmazható, a beszerzés értéke nem haladja meg a 
ötszázmillió forintot.  Amennyiben szerveztünk (mint ajánlatkérő) a Kbtv. 253. § (1) 
bekezdésének megfelelően fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásában való részvétel 
jogát, ezt az ajánlattételi felhívásban jelezni kell.   
 

 
IX. A KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK  

ELLENŐRZÉSE 
 
1. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a közvetlen 
jegyzői irányítású belső ellenőrzési egység hatáskörébe tartozik.  
A közbeszerzésekkel kapcsolatos belső ellenőrzés feladatai az alábbiakra terjednek ki: 

• a Kbtv.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése; 

• a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen 
szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; 

• a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. 
 

Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles 
haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a Társulási Tanács Elnökét és a Bíráló 
Bizottság elnökét. 
 
Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 
szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során.  
 
2. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság elnöke köteles a Edelény Város  Önkormányzat Képviselő- 
testületét haladéktalanul tájékoztatni. 
 
3. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban az előkészítési feladatokat a 
közbeszerzési referens végzi.  A jogorvoslati eljárás során szükséges döntések meghozatala a 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörébe tartozik. 
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IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.  Szervezetünk közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban 
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.  

2. Az 1. pontban megjelöltek - amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen 
szabályzat kiegészítése, vagy módosítása - indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét 
javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni. 

3. Jelen szabályzat ....................napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését 
követően felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat 
hatálybalépésével egyidejűleg a korábban (………. –tól) ……… érvényben volt 
szabályzat hatályát veszti. 

Edelény,2010. november 24. 
 

 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint a 2011. évi képviselő-testületi munkatervet elfogadásra javasolja.  
Észrevételezte, hogy elírás történt, mert a decemberi ülés 3./ napirendjének 
előadójaként és az előterjesztés elkészítésének felelőseként az ÉHG Rt. 
vezérigazgatója lett megnevezve. Ez kerüljön kijavításra. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Baricska Jánosné képviselő a munkatervhez írásban beterjesztett javaslatait 
ismerteti. Javasolja, hogy : 
- a 2011. március 23-ai ülés napirendjére felvenni „Az önkormányzattal fennálló 
pénzügyi tartozások behajtása” című napirendet. Előadó: jegyző, véleményezi 
valamennyi bizottság, az előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály 
vezetője, a napirend tárgyalásához meghívott: a könyvvizsgáló. 
- A 2011. április 27-ei ülésre kerüljön be: „Beszámoló a 2009-2010 években végzett 
helyi iparűzési adó ellenőrzésekről, helyi adók felülvizsgálata.” Előadó: jegyző, 
véleményezi valamennyi bizottság, az előterjesztés elkészítésének felelőse: 
Pénzügyi Osztály vezetője, a napirend tárgyalásához meghívott: a könyvvizsgáló. 
- 2011. május 25-ei ülésre kerüljön be: „Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást 
elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről.” Előadó: polgármester, véleményezi: 
valamennyi bizottság, előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 
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- Kerüljön be továbbá a májusi ülésre: „Tájékoztató a Patrióta Régiófejlesztési 
Közhasznú Alapítvány szervezet az árvízi adományok kapcsán kialakult helyi 
önkormányzati együttműködésről, az átvett pénz és természetbeni adományokkal 
való elszámolásról.” Előadó: alapítvány elnöke Molnár Oszkár, véleményezi 
valamennyi bizottság, előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző. 
- 2011. június 22-ei ülésre kerüljön be : „Tájékoztató a főépítész tevékenységéről” 
című napirend, előadó főépítész, véleményezi valamennyi bizottság, előterjesztés 
elkészítésének felelőse: jegyző. 
 
Polgármester  elmondja, hogy a képviselők élete a nyilvánosság előtt zajlik, esetleg 
minden képviselő elmondhatna magáról egy régebbi történetet, de természetesen 
rátér arra is, hogy miket takar Baricska Jánosné képviselő asszony javaslata és, 
hogy mit akar ezzel. Vele kapcsolatban elmondja, hogy talán ő is kiállhatna a 
nyilvánosság elé, és elmondhatná azt, hogy 2000-ben miért kellett eljönnie a 
Hungária Biztosítótól. Szerinte érdekelné Edelény közvéleményét. Amiket most itt 
elmondott, mindegyikre válaszol. Lehetne itt világosan értelmezni, hogy mit akar 
azzal a napirenddel, hogy az önkormányzattal fennálló pénzügyi tartozások 
behajtása. Ezt nem tudja értelmezni, az önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi 
tartozások, vagy az önkormányzat által fennálló pénzügyi tartozások. Tehát le 
lehetne írni magyarul, érthetően, hogy mit akar. Tudják nagyon jól, hogy az 
önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról van szó. 
Ugyanez kapcsolódik, a beszámoló a 2009-2010-ben végzett helyi iparűzési adó 
ellenőrzésekről, helyi adók felülvizsgálata. Szeretné elmondani azt, hogy a testület és 
a lakosság is tisztában legyen Baricskáné szándékával, - amit már sokszor 
elmondott, és a tavaszi országgyűlési választásokon is ez volt a fő kampánytéma 
vele szemben, hogy a cége tönkrement, felszámolás alatt van és bizony iparűzési 
adóval, ha úgy tetszik súlyadóval tartozik az önkormányzatnak, aminek a behajtása a 
felszámoló feladata, és ez annak rendje, módja szerint folyik. Szépen, tisztán, 
magyarul, érhetően kellene elmondani az embereknek és nem pedig egy ilyen 
alantas, hátulról jövő módokon kellene a különböző előterjesztéseket idehozni.  
Tudják az edelényiek, ebbe és az ilyen jellegű dolgokba bukott bele a FIDESZ-
kampány tavasszal.  Át kellene már értékelnie azt, hogy az a képviselő, aki 1998. óta 
képviselő, amely képviselőt totálisan elutasított a város, akivel szemben a város 80 
%-a ellenszenves, hogy nem akarja már végre abbahagyni az ilyen jellegű dolgokat? 
Nem akar véletlenül arról a mandátumáról lemondani, amivel a többi fideszes juttatta 
be, és azokat, akiket bevitte a csőbe Baricskáné és, akik most miatta „szívnak”. 
Egyedül ő van benne, az összes többi kiesett a képviselő-testületből. Ez mind neki 
köszönhető. S ez a képviselő nem hagyja abba. De nem baj képviselő asszony, 
egész nyugodtan csinálja. Legyen szíves a jövőben névvel feljelenteni őt minden 
hová, és adja a nevét hozzá a feljelentésekhez. A „Tájékoztató a Patrióta 
Régiófejlesztési Közhasznú Alapítvány szervezet, az árvízi adományok kapcsán 
kialakult helyi önkormányzati együttműködésről, az átvett pénz és természetbeni 
adományokkal való elszámolásról című napirendi javaslatával kapcsolatban 
elmondja, hogy ha képviselő asszony két hónappal ezelőtt nem mond le a Patrióta 
Alapítvány kuratóriumi tagságáról, akkor ilyen kérdésekkel nem kellene a 
nyilvánossághoz jönni, mert joga lenne betekinteni mindenbe, ami az alapítványnál 
történik. „Lukra futott” akkor is, amikor a nagyteremben az árvízkárosultaknak 
tartottak egy tájékoztatót és belibegett az ajtóba és feltette a kérdést, hogy hol van a 
Budapestről érkezett új bútorszállítmány.  
 



 78

Ez közjegyző előtt nem túl régen kisorsolásra került és nem azért, mert júliusban 
vagy aguszstustban képviselő asszony megkérdezte, nem azért került most 
kisorsolásra. Sorolhatná az ehhez hasonló eseteket. Azt is szeretné elmondani 
mindenkinek, hogy az alapítványt beszámolóra nem kötelezheti az önkormányzat. Az 
alapítványokat az ügyészség ellenőrzi, mint ahogy ellenőrzi is a működésüket, 
ellenőrzi az APEH is teljesen természetesen. Ez a két szervezet az ellenőrzésekkor 
mindent rendjén talált ennél az alapítványnál és ezután is mindent rendjén fog találni. 
Jegyző úr megerősítette abban, és az ő véleménye is az, hogy az alapítványi 
beszámoló nem munkatervbe való. 
 
Baricska Jánosné képviselő nagyon sajnálja, hogy polgármester úr a feltett 
napirendi pontokban úgy érzi, hogy sáros és valószínű, hogy azért van feltéve. 
Ezeket a napirendi pontokat, ha előterjeszti, minden további nélkül elkészülhetett 
volna a beszámoló. A másik a Patriótával szemben nem beszámolót kért, hanem 
tájékoztatót, annál is inkább, mert a lakosság számára is érthetetlen, hogy abban az 
esetben, amikor nagyon sok alapítványi, 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
alapítványok vannak, miért kell ebbe a saját alapítványát beavatni és árvízkárosult 
dolgokban részt venni. Nyílván ment a városi tévében egy hétig, hogy a Patrióta 
Alapítványba befizetett pénzből háztartási gépeket fog vásárolni és majd azt osztja ki 
a lakók számára. Most újból szeretné elmondani, hogy ő ugyan úgy a város 
lakosságát képviseli, a város érdekét képviseli és a városnak a dolgaival foglalkozik, 
és azért feljelenti polgármester urat, mert nagyon jól tudja, hogy ő hívta el a 
kampányához, azért jött el a biztosítóból. Tehát ennek az aljas és ilyen rágalom ellen   
valóban feljelentéssel, rendőrségi és bírósági úton lehet csak érvényt szerezni. 
Szerette volna tudni, ezért kérte, hogy csak tájékoztató legyen, mert ha semmi nincs, 
miért nem lehet a lakosságot tájékoztatni arról, hogy a Patrióta mit vett át. Egy 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet tart a kezében, amelyben egy építőipari cég adománya 
szerepel. Ezt 2010. június 17-én a Patrióta Alapítvány nevében átvette polgármester 
úr. Ez mennyiségre is hatalmas, 2 raklap valami, amit nem tud, hogy mi, 2 raklap 
zsalukő, itong 1 raklap, vakolat + gipsz 10 raklap, térkő 4 raklap, járólap 3 raklap, 
kémény előre-gyártott elem 1 raklap, fugázó + ragasztó 2 raklap, Zala-kerámia 
csempe 7 raklap, falazóhabarcs 24 tonna, szigetelő 72 tekercs, vasláda 2 db és 30-
as tégla 20 raklap. A Patrióta Alapítványból azért lépett ki, mivel nem tudhatja a 
lakosság a kiosztást, a visszaosztás nem történik nyilvánosan és nem tudják, hogy 
mikor, hol, mi történik az alapítvány nevében. Mindenki felmehet az internetre és 
ennek az építőipari cégnek a videofelvételét megnézhetik, hogy 13 kamionnyi 
építőipari termék jött ide június 17-én, a marketing egy nagy sajtótájékoztatót is 
tartott. Részükről semmi az égvilágon nincs és ő, mint képviselő nagyon szeretné 
megköszönni az árvízkárosultak nevében, hogy ilyen nagy adomány van. Tehát azért 
nem érti, hogy polgármester úr miért gondolja azt, hogy ha nincs semmi olyan saját 
személye ellen, miért ne történhet meg a beszámoló. 
 
Polgármester elmondja, hogy neki nem azzal van problémája, hogy ő a lakosság 
elől, vagy bárki elől bármit el akart volna titkolni. Valóban 13 kamionnyi építőanyagot 
küldtek Borsod megyébe azon a napon az a  cég, és a 13 kamionból négy érkezett 
Edelénybe, amely építőanyag a mai nap is ott van raktáron. Úgy emlékszik, hogy a 
múlt héten már volt olyan építő, aki már választott magának ebből az építőanyagból. 
Lehet itt kutakodni, lehet végtelen rossz szándékkal hozzáállni a dologhoz, de itt 
semmiféle sumákság, semmiféle dolog nem történik az adományoknál. 



 79

Ezek feltételezések, amikre nem tud semmi mást mondani, csak rosszindulatú 
feltételezések. Az pedig, hogy futott a képújságban, hogy az érkezett 
pénzadományból háztartási eszközöket fog az alapítvány vásárolni az árvízkárosul-
taknak, teljesen természetes, hogy meg fogja tenni az alapítvány az árvízkárosultak 
részére, karácsonyi ajándékként fogják megkapni azok a családoknak, akiknek fel 
van mérve az igénye, hogy mit szeretnének kapni. Itt alapvetően mosógépet 
szeretnének, mert a többi háztartási géppel már rendben vannak. Annyit hozzá kíván 
tenni, mivel rengetegen kérdezik a mosógépet, hogy egy amerikai alapítvány 
ajánlotta néhány hónappal ezelőtt, hogy szívesen segít az edelényi árvízkárosultak-
nak. Azt kérte, hogy mosógépet vásároljanak, de azóta nem tud róluk semmit. 
Természetesen annak rendje-módja szerint, ahogy kell, mindennel el fog számolni, 
de nem hajlandó Baricskánénak elszámolni, még tájékoztatni sem fogja, mert nem rá 
tartozik. Akikre tartozik, azokat majd tájékoztatni fogja, és akik már eddig is kaptak az 
alapítványon keresztül érkezett adományokból, azok az emberek nagyon jól tudják, 
hogy kaptak az alapítványtól. 
 
Korbély Görgyi Katalin képviselő nem tudja, hogy az adományokat milyen 
mértékben tudják felülvizsgálni, vagy ellenőrizni, mivel a Katona József útról több 
olyan bejelentés érkezett, például a Kristóéktól, hogy amíg nem voltak otthon, letették 
a gipszet a lakásuk előtt, de ők padlopont kértek. Amikor felhívták Farkas Lászlót, azt 
mondta, összekeverték az adományt, mert ezt nem ők kérték, kicserélni viszont nem 
tudják, ezzel otthagyták. Tehát át sem vették az adományt és ilyen esetet a Katona 
József útról többen jeleztek. 
 
Polgármester ezt követően a napirend felett a vitát lezárja. 
Először Baricska Jánosné képviselő módosító javaslatait tesz fel szavazásra a 
következők szerint: 
 
- Kerüljön felvételre a 2011. március 23-ai ülés napirendjére „Az önkormányzattal 
fennálló pénzügyi tartozások behajtása” című napirendet. Előadó: jegyző, 
véleményezi valamennyi bizottság, az előterjesztés elkészítésének felelőse: 
Pénzügyi Osztály vezetője, a napirend tárgyalásához meghívott: a könyvvizsgáló. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
- A 2011. április 27-ei ülésre kerüljön be: „Beszámoló a 2009-2010 években végzett 
helyi iparűzési adó ellenőrzésekről, helyi adók felülvizsgálata.” Előadó: jegyző, 
véleményezi valamennyi bizottság, az előterjesztés elkészítésének felelőse: 
Pénzügyi Osztály vezetője, a napirend tárgyalásához meghívott: a könyvvizsgáló. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 4 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
- 2011. május 25-ei ülésre kerüljön be: „Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást 
elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről.” Előadó: polgármester, véleményezi: 
valamennyi bizottság, előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 3 nem szavazattal elfogadta. 
 



 80

- Kerüljön be a májusi 25-ei ülésre: „Tájékoztató a Patrióta Régiófejlesztési 
Közhasznú Alapítvány szervezet az árvízi adományok kapcsán kialakult helyi 
önkormányzati együttműködésről, az átvett pénz és természetbeni adományokkal 
való elszámolásról.” Előadó: alapítvány elnöke Molnár Oszkár, véleményezi 
valamennyi bizottság, előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 3 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
- 2011. június 22-ei ülésre kerüljön be : „Tájékoztató a főépítész tevékenységéről” 
című napirend, előadó főépítész, véleményezi valamennyi bizottság, előterjesztés 
elkészítésének felelőse: jegyző. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 9 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

193/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:   A Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv”-
ének jóváhagyása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv”-
ét  - a módosításokkal együtt -  jóváhagyja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

2011. ÉVI 
 

MUNKATERVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 
 
 
 
Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi „Munkaterv”-ét a 
193/2010.(IX.24.) számú határozatával j ó v á h a g y t a. 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
 

 

I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon délelőtt 
9:00 órától tartja: 

• 2011. február 15. (kedd) 
• 2011. március 23. (szerda) 
• 2011. április 27. (szerda) 
• 2011. május 25. (szerda) 
• 2011. június 22. (szerda) 
• 2011. szeptember 14. (szerda) 
• 2011. október 23. (vasárnap) – ÜNNEPI ÜLÉS 
• 2011. október 26 (szerda) 
• 2011. november 23. (szerda) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2011. december 14. (szerda) 

 

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját jogszabályváltozások  és 
célszerűségi okból módosíthatja. 
 
 

II.  A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Művelődési Központ 
(3780 Edelény, Borsodi út 9.) 

 
 
III . A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek 

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek (általában zárt ülésen), vagyoni ügyek (zárt ülésen), 
 
2./  fellebbezések elbírálása adó és hatósági ügyekben (zárt ülésen), 

 
3./  polgármesteri beszámoló, 
 
4./  bejelentések, javaslatok, interpellációk. 

 
 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló évente egy 

alkalommal kerül előterjesztésre. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. FEBRUÁR 15. 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.22.) 

számú rendelet módosításáról (IV.né.) 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
2./  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2010. évi bizottsági és polgármesteri 

döntésekről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők 
 

4./  Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./  Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2011. évi 

Munkatervének jóváhagyása 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
6./ Bizottságok 2011. évi munkatervének ismertetése 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2011. január 31. 



 84

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. MÁRCIUS 23. 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Beszámoló a város közrend- és közbiztonság helyzeté ről, valamint a 

Polgár őrség m űködésér ől 
Előadó:      Rendőrkapitányság vezetője, 
        Polgárőrség vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője, 
      Polgárőrség vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság  

vezetője 
 
2./  Tájékoztató a BORSOD VOLÁN Személyszállítási ZRt. helyi közlekedési 

szolgáltatás feladatainak ellátásáról 
 
Előadó:   Borsod VOLÁN ZRt. kazincbarcikai 

üzemigazgatója 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsod Volán Személyszállítási Zrt. 

üzemigazgatója. 
 

3./  Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 

  

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
4./  Gazdasági Program felülvizsgálatáról 

  

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 

5./  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési ütemtervének 
elfogadásáról 

 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
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5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

Előterjesztés leadásának határideje:  2011. március 14. 
 

 
 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. ÁPRILIS 27. 
 

N A P I R E N D 

 
1./  Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről 

 Zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása 

 A 2010. évi pénzmaradvány megállapítása 

  
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
 
2./ A 2010. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Kistérségi Hivatal vezetője 
 
 
3./   Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 

működéséről 
 

Előadó:      jegyző,  
Gyámhivatal vezetője, intézmény vezetője 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, Gyámhivatal vezetője, 
       Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
 

Előterjesztések leadásának határideje:  2011. április 18. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. MÁJUS 25. 
 
 

N A P I R E N D 

 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának, 

eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele 

Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 
2010. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása, a 
vízi-közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai 

 

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Városfejlesztési, Környezetvédelmi  
      és Közbeszerzési Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

2./       Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
           intézkedéseiről. 
 
            Előadó: polgármester 

 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Városfejlesztési, Környezetvédelmi  
      és Közbeszerzési Bizottság  
                 Humánpolitikai Bizottság 
 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2011. május 16. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. JÚNIUS 22. 
 

 

N A P I R E N D 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

    

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
2./  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 

végzett munkájáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
3./  Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet munkájáról 

 

Előadó:  kórház igazgatója 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

4./    Tájékoztató a főépítész tevékenységéről. 
 

Előadó:  városi főépítész 

Véleményezi:  Városfejelsztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2011. június 10. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. SZEPTEMBER 14. 
 

N A P I R E N D 

 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosításáról (II.n.é.) 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

2./  Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

 

3./  Javaslat az önkormányzat kitüntetések, elismerések adományozására 

  

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 Előadó:      polgármester 

 Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

5./  Beszámoló a Városi Oktatási Központ munkájáról 
 

Előadó:  oktatási intézmény vezetője 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2011. szeptember 5. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. OKTÓBER 23. (ÜNNEPI) 
 

 

N A P I R E N D 

 

1./  Önkormányzat elismeréseinek átadása 

Előadó: polgármester 

 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. november 23. 

 

N A P I R E N D 

 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról (III.n.é.) 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

2./  Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésének 
alakulásáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

3./  Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadásáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
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4./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

5./  Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról 

Előadó:      intézményvezető 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

6./      Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezet-
állapot felmérésről 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2011. november 14. 

 

 

 

2011. november 23. 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2011. december 14. 

 

N A P I R E N D 

 

1./  Javaslat a 2012. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi térítési díjak 
megállapítása 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző 
A napirend tárgyalásához külön meghívott:  Koch Róbert Kórház igazgatója, 
       Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
       Városi Oktatási Központ igazgatója 

 

2./  Beszámoló a városban végzett temetkezési, kéményseprési és települési folyékony 
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 

Előadó:      szolgáltatók ügyvezetői 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltatók 

 

 

3./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról 

 

Előadó:      ÉHG Rt. vezérigazgatója 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉHG Rt. Vezérigazgatója 

 

3./ Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
munkájáról 

 

Előadó:      ÉHG Rt. vezérigazgatója 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉHG Rt. vezérigazgatója 
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4./  Lakosságot érintő közüzemi díjak megállapítása 2012. évre 

Előadó:      érintett közszolgáltatást végzők 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltatók 

 

5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 

Előadó:      polgármester 

 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

6./ A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítmény-értékelés szempontjainak 
meghatározása 

 
 Előadó:      jegyző 

 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

7./  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 
végzett munkájáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

Előterjesztés leadásának határideje:  2011. december 5. 

 
 

 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tárgyi eszközök selejtezésének engedélyezése. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

194/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:   Tárgyi eszközök selejtezésének engedélyezése. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 32/2005. 
(VI. 30.) számú rendelet 9. § (5) bek. b.) pontja alapján 
engedélyezi  a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
tulajdonát képező működésképtelen   2000095/1311912 
teremhangosító, 2000337/1311912, 2000352/1311912, 
2000479/1311912  leltári számú  HP LaseJet 1200 és HP 
LaserJet  5100  típusú nyomtatók, illetve a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, az árvíz által 
elsodort 3000090/16133 Honda WP20X szivattyú, 3000137, 
3000138, 3000139 3000140/16133  Honda SCA 80 szivattyúk  
selejtezését .                       

 
Határidő: 2010. december  31. 
Felelős:   polgármester 

 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
EVSE sakk szakosztályának kiegészítő támogatása. 
Előadó: polgármester  
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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195/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 
  Tárgy:  EVSE sakk szakosztályának kiegészítő támogatása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályát 
150.000 Ft, (azaz egyszázötven-ezer forint) vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti az általános tartalék 
terhére. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2010. november 30. 
Felelős:     polgármester 

 
 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Felajánlás egy károsult kolontári vagy devecseri család lakhatásának     
biztosításához. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 196/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:   Felajánlás egy károsult kolontári vagy devecseri család  
             lakhatásának biztosításához. 

 
          A Képviselő-testület elrendeli az alábbiakat: 

Az Edelény Város Önkormányzata 100.000,- Ft egyszeri 
felajánlással az általános tartalék terhére támogatja egy károsult 
kolontári vagy devecseri család fél évre szóló albérlet 
hozzájárulását. 

 
           Határidő:  azonnal 

                                Felelős:   polgármester 
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15./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal és a Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzattal kötendő - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos   
együttműködés szabályairól szóló - együttműködési megállapodások  
jóváhagyásáról. 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés mindkét határozati javaslatának  
az elfogadását. 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja a Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

197/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy :  Edelényi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő - 
a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos 
együttműködés szabályairól szóló - együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról. 

Az Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, és 68.§ 
(3) bekezdése alapján - a határozat mellékletét képező – Edelényi 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal kötendő a költségvetési 
gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló 
„Együttműködési Megállapodás”-t jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    elnök 

 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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198/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy :  Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
- a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos 
együttműködés szabályairól szóló - 
együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról. 

Az Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, 
és 68.§ (3) bekezdése alapján - a határozat mellékletét 
képező –Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötendő a 
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés 
szabályairól szóló „Együttműködési Megállapodás”-t 
jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    elnök 
 

 

16./ Napirendi pont tárgya:  
    

Karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a 
módosítással, hogy azon személyek részére biztosítsanak vásárlási utalványt, akik 
2010. december 31-ig 62. életévüket betöltik, mivel az előző évben is így volt.  
Ennek megfelelően a létszámadat 1786 főről 1917 főre módosuljon. 
 
Ambrusics Tibor osztályvezető elmondja, hogy az elmúlt évben is valóban a 62 
éven felüliek részesültek támogatásban. A módosító indítványnak megfelelően 
1917 fő kapna vásárlási utalványt, a kettő közötti különbség 131.000 Ft-ot jelent. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, 
Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint azon 
személyeknek biztosítsanak  vásárlási utalványt, akik 2010. december 31-ig 62. 
életévüket betöltik. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
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Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

199/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:  Karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi 
Karácsony tiszteletére, azon Edelény-i lakosok részére, akik 2010. 
december 31. napjáig 62. életévüket betöltik személyenként 1.000,-
Ft (azaz: egyezer forint) értékű vásárlási utalványt  biztosít , 
melyet az egyéni választókerületi önkormányzati képviselők útján 
kézbesít. 
 
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a szociálpolitikai keretből elvont 
és általános tartalékba helyezett 1.000.000,-Ft kerüljön 
visszahelyezésre, a 2010 évi költségvetési rendelet módosítása 
során a szükséges átvezetést végezzék el. 
  
A 600 fő általános iskolás és óvódás gyermek részére az ünnepség 
lebonyolítását, ajándékcsomagok biztosítását és könyvjutalmak 
átadását az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 
végzi. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2010.december 31. 
Felelős:  polgármester, igazgató 

 
 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett 
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló 
8/2010.(VII.16.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő ismerteti írásban benyújtott módosító indítványát, mely 
szerint elfogadásra javasolja, hogy az ingatlanonkénti 50.000,- Ft pénzbeli támogatás 
egészüljön ki a Patrióta Alapítványon keresztül átvett pénzbeli támogatás 
ingatlanokra eső összegével. 
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A lakosság részéről az az információ jött, hogy ők nem kisgépet, illetve egyéb 
háztartási dolgot szeretnének, hanem pénzt, amiből azt vennének, ami szükséges. 
Ezért ette ezt a javaslatot, hogy egészüljön ki azzal és ne mosógépet kapjanak. 
 
Polgármester erre csak annyit tud mondani, hogy naponta legalább 15-en hívják fel, 
hogy mikor lesz már mosógép. Nem nagyképűség miatt mondja, de ha valaki, akkor 
ő az, aki a károsult lakossággal napi kapcsolatban van minden utcára kiterjedően. 
Baricska Jánosné képviselő asszony bízza már rá, hogy az érintett lakosság 
pénzadományból milyen juttatásban fog részesülni. Egyébként pedig nem gondolja, 
hogy az önkormányzat jogosult lenne arra, hogy egy alapítvány pénzügyeiben 
kotorásszon. 
Ezt követően Baricska Jánosné képviselő módosító javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen, 5 nem szavazattal 4 tartózkodás 
mellett elvetette. 
 
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

Edelény Város Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 
24/2010. (XI.25.) számú 

 
ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE 

 
A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett ár vízkárral érintett 

lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történ ő enyhítésér ől 
szóló 8/2010.(VII.16.) számú rendelet módosításáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június 
hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatlanokban keletkezett károk 
pénzadományból történő enyhítéséről szóló 8/2010.(VII.16.) számú rendeletének 
módosítására az alábbiakat rendeli el: 

 
1.§  A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett 

lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről 
szóló 8/2010.(VII.16.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 5. §-a a 
következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. május és június 
hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett tulajdonosok (több tulajdonos 
esetén egy tulajdonos) részére – függetlenül attól, hogy részesült-e az (1) 
bekezdésében írt pénzbeli támogatásból, ingatlanonként 50.000,-Ft, (azaz 
ötvenezer forint) pénzbeli támogatást állapít meg, az e célra elkülönített 
pénzmaradványból. 
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(6) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. számú mellékletben 
meghatározott lakóingatlan tulajdonosai, illetve a (4) bekezdésben említett 
használói részére biztosítja az (5) bekezdésben írt támogatást, a (2) bekezdés 
szerinti - megfelelő tartalmú -  megállapodás megkötését követően.”  

2.§ A Rendelet 6.§-ának eddigi szövegtartalma (1) bekezdés sorszámot kap, és a 
6.§ az alábbi (2) bekezdéssel  egészül ki: 

„6.§ (2) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a - 6.§ (1) 
bekezdése  szerinti összegen felül - az árvízzel összefüggő egyéb költségekre 
(az árvíz nyomán keletkezett belvizek elvezetésére, adományok szállítási 
költségére) további 4.000.000,-Ft-ot (azaz négymillió forintot) elkülönít.” 

3.§ A Rendelet 3. számú melléklettel egészül ki, ezen rendelet melléklete szerint. 

4.§  A Rendelet 7.§-a hatályát veszti. 

5.§  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
              Dr. Csiszár Miklós                                                           Molnár Oszkár 
              címzetes f őjegyző                                                             polgármester 
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Melléklet a 24./2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 
 

A Rendet 5.§ (5) bekezdése  alapján támogatásra jog osult ingatlanok címe, hrsz-a 
 

 Cím Hrsz.  
1.  Ady E. út 55 1233 
2.  Bart ók B. út 3. 2027 
3.  Béke út 35. 1449/3/A 
4.  Bódva út 2. 1139/8 
5.  Bódva út 4. 1139/7 
6.  Bódva 06. 1139/6 
7.  Bódva 08. 1139/5 
8.  Bódva 10. 1139/50 
9.  Bódva 12. 1139/49 
10.  Bódva 14. 1139/48 
11.  Bódva 16. 1139/47 
12.  Bódva 18. 1139/46 
13.  Bódva 20. 1139/45 
14.  Bódva 22. 1139/44 
15.  Bódva 24. 1139/43 
16.  Bódva 26. 1139/42 
17.  Bódva 28. 1139/41 
18.  Bódva 30. 1139/40 
19.  Bódva 32. 1139/39 
20.  Bódva 34. 1139/38 
21.  Bódva 36. 1139/37 
22.  Bódva 38. 1139/36 
23.  Bódva 40. 1139/35 
24.  Bódva 42. 1139/34 
25.  Bódva 44. 1139/33 
26.  Bódva 46. 1139/32/A/1 
27.  Bódva 48. 1139/31 
28.  Bódva 50. 1139/30 
29.  Bódva 52. 1133/2 
30.  Bódva 54. 1133/3 
31.  Bódva 56. 1133/4 
32.  Bódva 58. 1133/7 
33.  Bódva 60. 1133/8 
34.  Bors Vez ér 5. 1576 
35.  Bors Vezér 15. 1571 
36.  Bors Vezér 17. 1570 
37.  Bors Vezér 19. 1568/1 
38.  Bors Vezér 21. 1568/2 
39.  Borsodi 159. 1502 
40.  Császtai 01. 869 
41.  István k. 01. 107 
42.  István k. 05/A. 105/1 
43.  István k. 07. 104 
44.  István k. 08. 117/1 
45.  Katona J. 42. 655/79 
46.  Katona J.44. 655/78 
47.  Katona J.46. 655/77 
48.  Katona J.47. 655/54 
49.  Katona J.48. 655/76 
50.  Katona J.49. 655/93 
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51.  Katona J.49/a 655/92 
52.  Katona J.50. 655/75 
53.  Katona J.50/b 655/57 
54.  Katona J.50/c 655/56 
55.  Katona J.51. 655/52 
56.  Katona J.52/a. 655/58 
57.  Katona J.52/b. 655/59 
58.  Katona J.54. 655/60 
59.  Katona J.55. 655/50 
60.  Katona J.56. 655/61 
61.  Katona J.57. 655/49 
62.  Katona J.58. 655/62 
63.  Katona J.59. 655/48 
64.  Katona J.60. 655/81 
65.  Katona J.61. 655/47 
66.  Katona J.63. 655/46 
67.  Katona J.64. 655/64 
68.  Katona J.65. 655/45 
69.  Katona J.66. 655/65 
70.  Katona J.67. 655/44 
71.  Katona J.68. 655/66 
72.  Katona J.69. 655/43 
73.  Katona J.71. 655/42 
74.  Katona J.72. 655/68 
75.  Katona J.73. 655/41 
76.  Katona J.74. 655/69 
77.  Katona J.75. 655/40 
78.  Katona J.76. 655/70 
79.  Katona J.77. 655/39 
80.  Katona J.78. 655/71 
81.  Katona J.79. 655/38 
82.  Katona J.80. 655/72 
83.  Kővágó 05. 1133/11 
84.  Kővágó 07. 1133/12 
85.  Kővágó 08. 1109 
86.  Kővágó 09. 1133/13 
87.  Kővágó 10. 1110 
88.  Kővágó 11. 1133/14 
89.  Kővágó 12. 1111 
90.  Kővágó 13. 1133/16 
91.  Kővágó 14. 1112 
92.  Kővágó 15. 1133/17 
93.  Kővágó 16. 1113 
94.  Kővágó 17. 1133/18 
95.  Kővágó 18. 1114 
96.  Kővágó 19. 1133/19 
97.  Kővágó 20. 1115 
98.  Kővágó 21. 1133/20 
99.  Kővágó 23. 1133/21 
100. Kővágó 24. 1117/2 
101. Kővágó 25. 1133/22 
102. Kővágó 26. 1118/1 
103. Kővágó 27. 1130/1 
104. Kővágó 28. 1118/2 
105. Kővágó 29. 1130/2 
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106. Kővágó 31. 1130/3 
107. Kővágó 35. 1130/5 
108. Kővágó 37. 1130/8 
109. Kővágó 39. 1130/9 
110. Kővágó 41. 1130/10 
111. Markovics tanya 1. 0184/3 
112. Rákóczi 03. 962 
113. Rákóczi 05. 965 
114. Rákóczi 06. 948 
115. Rákóczi 07. 966 
116. Rákóczi 08. 947 
117. Rákóczi 09. 969 
118. Rákóczi 10. 946 
119. Rákóczi 12. 945 
120. Rákóczi 14. 944/2 
121. Rákóczi 16. 943 
122. Rozsnyói 01. 928/18 
123. Rozsnyói 23. 928/25 
124. Rozsny ói 22/A 912/2 
125. Rozsnyói 24. 928/33 
126. Rozsnyói 26. 928/34 
127. Rozsnyói 27. 928/27 
128. Rozsnyói 28. 928/35 
129. Rozsnyói 29. 928/28 
130. Széchényi 01/a 928/38 
131. Széchényi 01/b 928/39 
132. Széchényi 03. 913 
133. Széchényi 06. 893 
134. Széchényi 08. 892 
135. Széchényi 09. 905 
136. Széchenyi 10. 891/2 
137. Széchenyi 12. 890 
138. Széchenyi 13. 903/2 
139. Széchényi 14. 889 
140. Széchenyi 16. 888/1 
141. Táncsics 11. 1020 
142. Táncsics 03. 1016 
143. Tóth Á. 16. 897 
144. Tóth Á. 22. 900 
145. Tóth Á. 25. 1154/2 
146. Tóth Á. 26. 915 
147. Tóth Á. 27. 1153 
148. Tóth Á. 28. 916 
149. Tóth Á. 29. 1152 
150. Tóth Á. 30. 917 
151. Tóth Á. 32. 918 
152. Tóth Á. 33. 1150 
153. Tóth Á. 34. 919 
154. Tóth Á. 35. 1149 
155. Tóth Á. 36. 920 
156. Tóth Á. 37. 1148 
157. Tóth Á. 39. 1147 
158. Tóth Á. 41. 1145 
159. Tóth Á. út 41/a. 1146 
160. Tóth Á. 42. 923 
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161. Tóth Á. 43. 1144/1 
162. Tóth Á. 44. 924 
163. Tóth Á. 46. 925 
164. Tóth Á. 47. 1105 
165. Tóth Á. 48. 926 
166. Tóth Á. 50. 927 
167. Tóth Á. 52. 950 
168. Tóth Á. 54. 951 
169. Tóth Á. 56. 953 
170. Tóth Á. 58. 954 
171. Tóth Á. út 65/b. 1117/1 
172. Tóth Á. 66. 1010/2 
173. Újtemplom 01. 1139/10 
174. Újtemplom út 2. 139/59 
175. Újtemplom 03. 1139/11 
176. Újtemplom 05. 1139/12 
177. Újtemplom 06. 1139/60 
178. Újtemplom 07. 1139/13 
179. Újtemplom 08. 1139/61 
180. Újtemplom 09. 1139/14 
181. Újtemplom 11. 1139/15 
182. Újtemplom 12. 1139/63 
183. Újtemplom 13. 1139/16 
184. Újtemplom 14. 1139/64 
185. Újtemplom 15. 1139/18 
186. Újtemplom 16. 1139/65 
187. Újtemplom 17. 1139/19 
188. Újtemplom 18. 1139/66 
189. Újtemplom 19. 1139/20 
190. Újtemplom 20. 1139/69 
191. Újtemplom 21. 1139/21 
192. Újtemplom 22. 1139/70 
193. Újtemplom 23. 1139/22 
194. Újtemplom 24. 1139/71 
195. Újtemplom 25. 1139/23 
196. Újtemplom 26. 1139/72 
197. Újtemplom 27. 1139/24 
198. Újtemplom 28. 1139/73 
199. Újtemplom 29. 1139/25 
200. Újtemplom 30. 1139/74 
201. Újtemplom 31. 1139/26 
202. Újtemplom 32. 1139/75 
203. Újtemplom 33. 1139/27 
204. Újtemplom 34. 1139/76 
205. Újtemplom 35. 1139/28 
206. Újtemplom 36. 1139/77 
207. Újtemplom 37. 1139/29 
208. Újtemplom 38. 1139/78 
209. Újtemplom 39. 1133/1 
210. Újtemplom 40. 1139/79 
211. Újtemplom 41. 1133/5 
212. Újtemplom 42. 1139/80 
213. Újtemplom 43. 1133/6 
214. Újtemplom 45. 1133/9 
215. Patak út 1. 295/1 
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18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Árvíz nyomán keletkezett belvizek elvezetésére fedezet biztosítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162/1. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal, hogy a 
határozat egészüljön ki 4. ponttal, azzal, hogy kerüljön megkeresésre a Sápi-patak 
kezelője az Alsó-Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat annak érdekében, hogy a 
kotráshoz szükséges, 1./ pontban megjelölt fedezeten felüli még hiányzó összeget 
biztosítja a munkálatok elvégzéséhez. 
 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által javasolt kiegészítéssel elfogadásra javasolja. 
 
Lázár István képviselő véleménye szerint a határozati javaslatban megjelölt 3 millió 
forint nem lesz elég a munkálatok elvégzésére, azért sem, mert a pataknak a 
kotrása, mélyítése, szélesítése – 1900 méter hosszban -  a Borsodbeton Kft-től 
megkért árajánlat alapján 3 millió forint + ÁFA-ba kerül. Sukovics László, az Alsó-
Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulatnak az elnöke osztályvezető úrral felvette a 
kapcsolatot és levélben is megkereste a hivatalt, melyben arról ír, hogy a Sápi-patak 
medrébe beépített zsilip áteresz pótlása van napirenden, és mennyiben a 
fennmaradó pénz elég lesz a Bódva-torkolat és Finke közötti rész kotrására, úgy a 
munkát el fogják végeztetni. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a bizottságuk fontosnak tartja azt, - mivel tudják, hogy megjelent egy 
pályázati kiírás, amely a belvízi csapadékvizek elvezetéséről, ennek a beadási 
határideje 2011. március vége - hogy a Kincsem-patak, vásártéri árok és a Sápi-
patak medre kerüljön felmérésére, készüljön el ennek a geodéziai felmérése, hogy a 
pályázatot be tudják nyújtani. A decemberi testületi ülésre várnának egy 
előterjesztést ezzel kapcsolatban. 
 
Virág Tamás képviselő támogat minden olyan kezdeményezést, amely Edelény 
belvízelvezető rendszerének korszerűsítésére irányul.  
 
A jelen kezdeményezéssel neki gondjai vannak, ugyanis itt 3 millió forintról van szó, 
és nem tudja, hogy e mögött milyen műszaki tartalom van. Szerinte ez a  Sápi-
pataknak a rendezésére is kevés. Megítélése szerint akkor döntenek 
megalapozottan, hogy ha felmérik milyen célt akarnak elérni, hogy egyáltalán 
ténylegesen elérik-e ezzel a pénzösszeggel, hogy a Katona József út végén 
megszűnik a „kacsaúsztató”, megnézik azt, hogy a Sápi-patak dolgait le tudják-e 
rendezni, vagy csak most egyszerűen 3 millió forintot kiadnak és nem érik el a kívánt 
célt. 
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Lázár István képviselő véleménye szerint, mivel a Sápi-patak nem önkormányzati 
tulajdonban van, nem tudnak rá pályázatot beadni. Finkén van még bőven pályázati 
lehetőség, mert a Sápi-patak nem csak a finkei vizet vezeti el, hanem a környező 
településekét is. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az előbbiekben azt mondta, hogy bizottságuk 
támogatja ezt a határozati javaslatot, hiszen ott van egy probléma, amit orvosolni 
kell, de van egy másik lehetőség is, és ennek a lehetőségnek a keretein belül meg 
kell vizsgálni azt, hogy akár a Sápi-patakot, vagy egyéb vízfolyásokat valamilyen 
pályázati rendszerben rendbe tudják-e tenni. Ha képviselőtársa azt mondja, nem 
fogják előterjeszteni csak a Kincsem-patak és a Vásártéri árok felmérését. 
 
 
 
Polgármester elmondja, hogy az a 3 millió forint, amit ebben az előterjesztésben 
javasolnak úgy oszlik meg, hogy a mai napon elkezdődik az Egres alatt, a Katona 
József út mögötti tó lecsapolása, amit 700,- eFt + ÁFÁ-ért az előzetes kalkulációk 
szerint meg lehet oldani. Reméli, hogy komoly segítséget tudnak nyújtani a Katona 
József út lakóinak. Természetesen a végeredményt majd akkor fogják megtudni, ha 
lecsapolták a vizet, mindenesetre ebben a szakemberek szkeptikusak, de a lakosság 
érdekében ezt az áldozatot meg kell hozni. Teljesen természetes, hogy a 
fennmaradó 2 millió forint a Sápi-patak kotrására nem elegendő, melyből egyenesen 
következik, hogy a patak kezelőjét be kell vonni ennek a feladatnak az elvégzésébe. 
A pályázattal kapcsolatban félreértés van, mert az a pályázat nem belvízelvezetésről 
szól, azok a pályázatok a Bódva-folyó vízrendezéséről, illetve az árvízi védekezést 
elősegítő védmű-rendszer megerősítéséről, a meder kotrásáról, illetve az állandó 
vízfolyások Bódvába ömlésének a rendezéséről van szó. Edelény térségében kettő 
ilyen van, az egyik a Kincsem-patak, a másik a Sápi-patak, tehát ez a két olyan 
vízfolyás, amelyet pályázatra benyújthatnak, melyre készülnek.  Három pályázatot 
szeretnének beadni, ebből egyet közösen az ÉKÖVIZIG-gel, amelyből véglegesen és 
megnyugtatóan meg tudnák oldani a városon átvezető védműnek a helyzetét 
mederkotrással, a gát újjáépítésével, illetve a két befolyó kispatak rendbetételével 
egyetemben. Itt az előzetes munkálatokra, geodéziai felmérésekre fedezetet kell 
biztosítani, amit a decemberi ülésre hozni kell. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az alábbi módosító javaslatot: 
A határozat egészüljön ki 4. ponttal, azzal, hogy kerüljön megkeresésre a Sápi-patak 
kezelője az Alsó-Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat annak érdekében, hogy a 
kotráshoz szükséges, 1./ pontban megjelölt fedezeten felüli még hiányzó összeget 
biztosítsa a munkálatok elvégzéséhez. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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200/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
Tárgy : Árvíz nyomán keletkezett belvizek elvezetésére 
            fedezet biztosítása. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 8/2010.(VII.16.) számú önkormányzati rendelet 6.§ (2) 
bekezdésében megjelölt fedezet terhére 3.000.000 Ft-
ot   biztosít a Katona József út, és az egresi városrész 
alatt keletkezett belvíz, és ideiglenes  tó lecsapolására; 
valamint a Sápi patak medrének kotrására. 

2. Megbízza a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t a 
munkálatok elvégzésével. 

 

 

3. Elrendeli a fedezet Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. részére történő átutalását. 

4. Kerüljön megkeresésre a Sápi-patak kezelője az Alsó-Bódva- 
völgyi Vízgazdálkodási Társulat annak érdekében, hogy a 
kotráshoz szükséges, 1./ pontban megjelölt fedezeten felüli 
még hiányzó összeget biztosítsa a munkálatok elvégzéséhez. 

 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2011.03.31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 

 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
2010. évi költségvetés tervezésekor ápolási díjra fordítható pénzösszegből  
tartalékalapba helyezett összeg visszahelyezése. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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201/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:  2010. évi költségvetésben ápolási díjra fordítható pénz- 
             összegből tartalékalapba helyezett összeg visszahelyezése. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy 
a következő soron következő rendes testületi ülésére készüljön 
rendelet módosítás arra vonatkozóan, hogy az ápolási díj 
összegéből tartalékalapba helyezett 2 millió forint, az általános 
tartalék terhére, a 2010 évi költségvetésben visszahelyezésre 
kerüljön. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester bejelenti, hogy vagyoni és személyi ügyeket érintő napirend 
tárgyalására kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testület zárt ülést tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Molnár Oszkár           Dr.Csiszár Miklós  
   polgármester          címzetes főjegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


