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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. június 30-án megtartott rendesülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 
 

 
T Á R G Y S O R O Z A T  

 
 

1./ Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról. 
 
2./ ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat 

benyújtásáról 
 
3./ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a 

polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995. (V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
6./ Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról 
 
7./ A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
 
8./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 

végzett munkájáról 
 
9./ Aljegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról 
 
10./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Alapító Okiratának módosításáról, és 

módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
 
11./ Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Alapító 

Okiratának módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

 
12./ Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

 
13./ A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

szóló 164/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról 
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14./ „Az iskola rendőre” programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás 

megkötése 
 
15./ ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken 

című pályázat benyújtására 
 
16./ Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és 

bővítése pályázathoz önerő biztosítása  
 
17./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 

való csatlakozás elfogadása 
 
18./ Mátyás és Jázmin úti játszóterek elkerítése 
 
19./ Hatósági szerződés megkötése a Szociális Szolgáltató Központ tárgyi 

feltételeinek megteremtésére 
 
20./ Iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás társulási 

megállapodásainak módosítása 
 
21./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú 

ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
 
22./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 80. szám alatti, 1393 

hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
 
23./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995 

hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
 
24./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról. 
 
25./ Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészet- 

oktatási intézmény és Napköziotthonos Óvoda Megszüntető Okiratának 
módosításáról. 

 
26./ Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
27./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
 
28./ Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
Zárt ülés:  
 
29./Beszámoló az Edelény Város Önkormányzatánál folytatott főépítészi 

tevékenységről (2003-március 3-tól 2011. május 10-ig terjedő időszak) 
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30./Az önkormányzat tulajdonát képező 873/3 és 874/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről 

 
31./Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2011. június 30. 
 Vártás József 
 Jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án 

                             megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula 

Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor 
Ibolya képviselők, Vattay Béla alpolgármester 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné képviselő, Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője   
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 

  Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője 
 

111./, 112./, 120./ számú el őterjesztésnél:  Bartók Gábor Koch Róbert Kórház és 
         Rendelőintézet gazdasági igazgatója 
         

 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 9 fő 
jelen van. 
Napirend előtt polgármester  a város gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével 
kapcsolatos témában kívánja tájékoztatni a képviselő-testületet és a város 
lakosságát. Elmondja, hogy az elmúlt héten kapták meg az értesítést a Budapesti 
Fővárosi Bíróságtól, miszerint az általuk a Belügyminisztérium ellen indított kerestet a 
bíróság befogadta, és a tárgyalás első napját november 30-ra tűzte ki. Röviden 
ismertetni kívánja, hogy miért volt szükség arra, hogy a Belügyminisztérium ellen 
keresetet nyújtsanak be a bíróságnál. Ismert, hogy a tavalyi árvízkor rendkívül 
komoly védekezési költségek merültek fel úgy a májusi, mint a júniusi árvíz kapcsán, 
aminek gyakorlatilag a felét fizette ki a Belügyminisztérium. 170 millió forint az az 
összeg, amit nem fizetett ki az önkormányzat részére, s azért fordultak a bírósághoz, 
hogy ezt az összeget a Belügyminisztérium fizesse ki, hiszen elvégzett munka, 
elvégzett teljesítmények állnak e mögött, és a 170 millió forint nagyon hiányzik az 
önkormányzat kasszájából és e nélkül nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak.  
A következő téma is ehhez kapcsolódik, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy a 
hétfői parlamenti ülésen kapott egy olyan nem hivatalos tájékoztatás, – ami 99 %-
osnak vehető  - hogy Edelény nulla forintot ÖNHIKI támogatást fog kapni. A lakosság 
tájékoztatásául elmondja, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott 
önkormányzatok pályázat útján juthatnak kiegészítő pénzügyi támogatáshoz, ez az 
un. ÖNHIKI-s pályázat. Erre a forrásra az edelényi önkormányzat is pályázott minden 
évben több-kevesebb sikerrel. Ebben az évben 302 millió forintra nyújtották be az 
igényt, ennyi a város működési hiánya ebben az esztendőben, melynek szerves 
része az előbb említett 170 millió forint, a Belügyminisztérium részéről ki nem fizetett 
védekezési költség. Információja szerint végleges előkészítési stárdiumban van az 
ÖNHIKI-s pályázatok elbírálása, melyben Edelény város neve mögött támogatási 
összegként nulla forint szerepel. 
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A város működése szempontjából nyilvánvalóan ez még nehezebb pénzügyi 
helyzetet eredményez. Ha tényleg beigazolódik, hogy nulla forintot fog kapni Edelény 
az ÖNHIKI-s pályázaton, akkor ki fogja jelenteni, hogy politikai támadás zajlik 
Edelény városa, Edelény önkormányzata ellen, alapvetően a helyi fideszesek 
részéről, a helyi FIDESZ listáján bekerült országgyűlési képviselő, a helyi 
képviselőtársuk, Baricska Jánosné, a helyi FIDESZ elnöke részéről, amit az elmúlt 
hetek eseményei is mutatják, akik egyszerűen nem bírják elfogadni, lenyelni azt, 
hogy a tavalyi két választáson alulmaradtak.  
Itt szeretné hangsúlyozni, hogy Edelény lakosságának döntő többsége a FIDESZ-re 
szavazott, és az, hogy nem ezekre az emberekre szavazott, azt csak és kizárólag 
ezek az emberek önmaguknak köszönhetik. Innen is felhívja a városi televízión 
keresztül a lakosságot és felhívja az őket támogató maroknyi edelényi lakost, hogy 
legyenek szívesek a város érdekében fejezzék be, amit az elmúlt hónapokban 
folytattak, mert ez senkinek sem jó. Vegyék tudomásul, hogy nem a polgármesterrel 
tolnak ki, hogy ha az ÖNHIKI-s pályázatot elgáncsolják és egy fillért sem kapnak, 
hanem a 11 ezer edelényi lakossal, többek között a Katona József utca lakóival is 
kitolnak. Vannak információi a tegnapi Katona József úti Illés Zoltán látogatása címen 
meghirdetett, majd FIDESZ gyűléssé fajult lakógyűléssel kapcsolatban.  A Katona 
József úti lakók néhány perccel az ülés megkezdése előtt adtak át számára egy 
levelet, amit nem volt ideje elolvasni, de egyébként is a  Katona József utcát érintő 
egyik előterjesztésnél téma lesz, és majd erről akkor bővebben fognak beszélni. 

 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülés napirendjére 
felvenni a 138./, 139./, 140./ és 141-es számú előterjesztéseket. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a napirendi 
pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a módosításokkal együtt az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt - 9 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1./ Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról 
 Előadó: főigazgató főorvos 
 
2./ ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat 

benyújtásáról 
 Előadó: főigazgató főorvos 
 
3./ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó: polgármester 
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4./A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995. (V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

     Előadó: polgármester 
 
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
     Előadó: polgármester 
 
8./  Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 

végzett munkájáról 
      Előadó: polgármester 
 
9./ Aljegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról 
     Előadó: polgármester 
 
10./Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Alapító Okiratának módosításáról, és 

módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
      Előadó: polgármester 
 
11./Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Alapító 

Okiratának módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

      Előadó: polgármester 
 
12./Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

     Előadó: polgármester 
 
13./A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

szóló 164/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról  
  Előadó: polgármester 
 
14./„Az iskola rendőre” programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás 

megkötése 
       Előadó: polgármester 
 
15./ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken 

című pályázat benyújtására 
       Előadó: polgármester 
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16./Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és 
bővítése pályázathoz önerő biztosítása  

      Előadó: polgármester 
 
17./Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társuláshozvaló csatlakozás elfogadása. 
      Előadó: polgármester 
 
18./ Mátyás és Jázmin úti játszóterek elkerítése. 
       Előadó: polgármester 
 
19./Hatósági szerződés megkötése a Szociális Szolgáltató Központ tárgyi feltételeinek 

megteremtésére 
       Előadó: polgármester 
 
20./Iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás társulási 

megállapodásainak módosítása 
       Előadó: polgármester 
 
21./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú 

ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
       Előadó: polgármester 
 
22./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 80. szám alatti, 1393 

hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
       Előadó: polgármester 
 
23./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995  

hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
       Előadó: polgármester 
 
24./Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról. 
       Előadó: polgármester 
 
25./ Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészet-

oktatási intézmény és Napköziotthonos Óvoda Megszüntető Okiratának 
módosításáról. 

       Előadó: polgármester 
 
26./ Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
27./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
28./ Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
       Előadó: polgármester 
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Zárt ülés:  
 
29./Beszámoló az Edelény Város Önkormányzatánál folytatott főépítészi 

tevékenységről (2003-március 3-tól 2011. május 10-ig terjedő időszak) 
         Előadó: polgármester 
 
30./Az önkormányzat tulajdonát képező 873/3 és 874/2 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 
        Előadó: polgármester 
 
31./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
        Előadó: polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya : 
 
Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról. 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  köszönti a kórház részéről megjelent Bartók Gábor gazdasági 
igazgatót, majd megkérdezi főigazgató főorvos úr távollétének okát. 
 
Bartók Gábor gazdasági igazgató jelezte, hogy főigazgató úr egyéb elfogaltsága 
miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
Polgármester  megkérdezi, hogy a képviselő-testület hogyan gondolja főigazgató 
nélkül tárgyalni ezt a napirendi pontot? 
 
A képviselők nemmel válaszoltak, hogy ne tárgyalják. 
 
Polgármester  elmondja, hogy ő is úgy gondolja, hogy Edelény legnagyobb 
intézményének a beszámolóját az intézmény vezetője, a főigazgató főorvos nélkül 
nem tudja megtárgyalni, hiszen sok-sok kérdés merül fel, amire egy újonnan, ebben 
az esztendőben kinevezett gazdasági vezető a 2010-es évre vonatkozó 
beszámolóval kapcsolatos kérdésekre biztos, hogy nem tud válaszolni. 
Azt javasolja, hogy a következő, munkaterv szerinti testületi ülésre hozzák vissza ezt 
az anyagot. Elmondta még, hogy neki az anyaggal kapcsolatban néhol hiányérzete 
van. Megkérdezi, hogy más képviselő részéről van-e hasonló hiányérzet?  
 
Csabai Gyula képviselő is egyetért azzal, hogy vegyék le napirendről ezt az 
előterjesztést, mert ő is jó néhány kérdést szeretett volna feltenni az anyaggal 
kapcsolatosan igazgató úrnak. Az anyagban néhány helyen neki is van hiányérzete 
és örülne annak, hogy ha a  „Humánerőforrás – helyzetelemzés pontnál bővebben ki 
lenne dolgozva az, hogy az engedélyezett 19 fős orvoslétszám és a betöltött 14 fő 
kiket, milyen szakmai csoportot takar. A gazdasági, pénzügyi, műszaki területen 
dolgozókat is tételesen kérné, hogy milyen beosztásban dolgoznak. 
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Megköszönné, ha a következő ülésre olyan anyagot kapnának, amely 
részletesebben elemzi ezt a részt. Jelezi, hogy az előző gazdasági igazgató 
felmentésével kapcsolatban nem kaptak információt, megköszönné, ha a következő 
testületi ülésre kapnának tájékoztatást erről is. 
 
Polgármester jelzi, hogy írásban fogják megküldeni azokat a kérdéseket, amelyeket 
többek között ő is fel szeretett volna tenni. A fejlesztésekkel kapcsolatban 
mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a támogató levelet kapja meg a képviselő-
testület, amelyet az első modulnál leírtak, miszerint „Az első panel eleme a III. 
progresszivitási szint elérése, melyhez megkaptuk az Országos Szakfelügyelő 
Főorvos és általa a szakmai kollégium tüdőgyógyász tagozatának támogatását és 
már megkezdtük a tárgyalásokat a befogadtatására”. Feltétlenül kérné, hogy ezt 
kapják meg, hogy megtudják nézni, hogy tulajdonképpen mit akar a kórház vezetése, 
illetve milyen támogatást kap majd az országos szakmai vezetéstől. 
Javasolja, hogy hozza meg a képviselő-testület a következő határozatot: „A 
képviselő-testület a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi beszámolóját a 
következő rendes ülésen újra kívánja tárgyalni. A beszámolóhoz írásban kérdéseket 
intéz a kórház vezetéséhez, amelyet kérnek a napirend tárgyalásának időpontjára 
írásban előzetesen megküldeni. Kéri, hogy a kórház főigazgató főrovosa legyen jelen 
a testületi ülésen. A képviselő-testület elrendeli, hogy a belső ellenőr tartson belső 
vizsgálatot a Koch Róbert Kórházban a volt gazdasági, illetve pénzügyi vezető 
nyugdíjaztatása körülményeinek kivizsgálására. 
Megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért, az előbb ismertetett javaslattal. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, majd meghozta 
az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
110/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy:  Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet  
            2010. évi  munkájáról  
 

1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koch 
Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi beszámolóját a soron 
következő szeptemberi rendes ülésen újra kívánja tárgyalni.  
A beszámolóhoz írásban kérdéseket intéz a kórház vezetéséhez, 
amelyet a napirend tárgyalásának időpontjára írásban előzetesen 
kér megküldeni. Kéri, hogy a kórház főigazgató főorvosa legyen 
jelen a testületi ülésen.  
 
2./ A képviselő-testület elrendeli, hogy a belső ellenőr tartson 
belső vizsgálatot a Koch Róbert Kórházban a volt gazdasági 
vezető nyugdíjaztatásával kapcsolatos körülményeinek 
kivizsgálására. 

                     Határidő:  azonnal, illetve 2011. szeptember 14. 
                 Felelős:  polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya : 
 
ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy ezt a napirendi pontot is az előző napirenddel 
kapcsoltan a következő képviselő-testületi ülésen tudják tárgyalni, ezért megkérdezi, 
hogy ki ért egyet azzal, hogy a 112./ sorszámú előterjesztést a következő munkaterv 
szerinti szeptemberi ülésen tárgyalják? 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
111/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások  
            fejlesztése című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés 
    elnapolása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koch Róbert 
Kórház és Rendelőintézet „ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs 
szolgáltatások  fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztését a soron következő szeptemberi rendes ülésre elnapolja.  

 
                     Határidő: 2011. szeptember 14. 

                 Felelős: kórházigazgató, polgármester 
 
 
Bartók Gábor a Kohc Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatója jelezni 
kívánta, hogy a pályázat benyújtásának határideje van, amihez nekik mellékelniük 
kell a képviselő-testület határozatát. Ha eltolódik a hozzájárulás megadása a 
pályázathoz, akkor elképzelhető, hogy azon nem tudnak majd részt venni. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy mikorra szól a határidő? 
 
Bartók Gábor a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatójának 
válasza, hogy egy hónapon belül. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy egy hónap rengeteg idő. Elmondja, hogy nem 
kívánt mélyebben belemenni a pályázati dologba, de a képviselő-testület, - mint 
ahogyan azt a határozati javaslatban is megfogalmazásra került - nyilván nem 
zárkózik el attól, hogy a Koch Róbert Kórház pályázatát támogassa. 
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Elfogadhatatlan azonban, és kikéri a képviselő-testület nevében, hogy csak úgy két 
nappal előtte idedobnak egy anyagot, amiben leírják, hogy 400 millió forintra 
pályáznak, és ezt meg azt akarják csinálni. Vegyék tudomásul, hogy a Koch Róbert 
Kórház és Rendelőintézet fenntartója az önkormányzat, a képviselő-testület. Hogyan 
képzeli azt bárki, hogy a képviselő-testület előzetes konzultációja, tájékoztatása 
nélkül idehoz egy 400 millió forintos pályázatot, és nem tudják, hogy mit rejt 
ténylegesen, és mélységében miről szól ez a pályázat. Egy hónap még rengeteg idő, 
kéri, hogy keressék meg a polgármesteri hivatalt, a képviselő-testületet és adjanak 
tájékoztatást mélyrehatóan, hogy mit akarnak és miért. 
 
Bartók Gábor a Kohc Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatója 
elmondja, hogy egy héttel ezelőtt egy anyag már bement, jegyző úrral egyeztettek ez 
ügyben. Az volt a probléma, hogy a pályázat egy konzorciumon belül jönne létre és a 
konzorciummal nem sikerült még megegyezni a részletekben, jelenleg is tárgyalások 
folynak, ezért nem keresték meg még hamarabb a képviselő-testületet és a 
polgármesteri hivatalt. 
 
Polgármester kérdése, hogy ha valaki elkezd főleg egy konzorciummal 
tárgyalásokat folytatni, azt a fenntartó nélkül hogyan teheti meg? Az, hogy jegyző 
urat néhány nappal ezelőtt megkeresték, - bocsánatot kér, és félreértés ne essék – 
ehhez a jegyző úrnak semmi köze, ehhez a képviselő-testületnek van köze.  
 
A gazdasági vezető jelzi, hogy szólni szeretne, de a polgármester nem ad szót. 

  
 
3./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester  a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2011. (VII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésekre vonatkozó, egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
 
- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.12 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Humánpolitikai Bizottság, 
 
- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 
  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, egyes 

szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. 
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az igénylést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, saját kezű aláírással ellátva 
lehet benyújtani, melyhez csatolni kell: 

a) az igénylő és vele egy háztartásban élő nettó jövedelmet tartalmazó igazolásokat, a 
kérelem benyújtásának időpontjában, 

b) tartós, vagy fertőző megbetegedésről szóló, kezelő orvos által kiállított igazolást, 

c) vagyoni helyzetről szóló, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot, 

d) műszaki igazolást – szükség esetén – az igénylő által jelenleg lakott lakás kedvezőtlen 
műszaki állapotáról, a megsemmisülést, vagy árvízkárosultság tényét igazoló okmányt, 

e) a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
igazolását az igénylő által jelenleg lakott lakás egészségre káros voltáról.” 

 
2.§ A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben az önkormányzati bérleményben megsemmisült, vagy árvízkárosult lakás 
használója kerül elhelyezésre, az (1) bekezdésben említett jövedelmi értékhatárt, 
illetőleg a (2) bekezdés c) és f) pontjában foglaltakat figyelmen kívül kell hagyni.” 

 
3.§ A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda a benyújtott 

kérelmet 30 napon belül megvizsgálja és megállapítja, hogy az igénylő szociális helyzete 
alapján önkormányzati lakás bérbevételére jogosult-e. 

(2) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda évente névjegyzék 
javaslatot készít, amelyet a Humánpolitikai Bizottság elé terjeszt. 
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(3) A Humánpolitikai Bizottság a javaslatot megtárgyalás után annak jóváhagyása esetén 
közszemlére helyezi el a Polgármesteri Hivatalban. A javaslatra bárki írásban, vagy 
szóban észrevételt tehet. 

(4) Az észrevételek alapján a Humánpolitikai Bizottság korábbi javaslatát ismét 
megtárgyalja, majd a végleges névjegyzéket elfogadja. 

(5) Az igényeket névjegyzéki sorrend alapján kell kielégíteni. Amennyiben a névjegyzéken 
előrébb szereplő a lakást nem fogadja e,l a soron következő igénylővel kell szerződést 
kötni. 

(6) Amennyiben a felajánlott lakást a névjegyzéken szereplők egyike sem fogadja el, úgy azt az 
érvényes lakásigényléssel rendelkező, de névjegyzéken nem szereplő részére kell 
felajánlani. 

(7) A Humánpolitikai Bizottság törli a jóváhagyott névjegyzékről azt a személyt, aki 
     a) valótlan adatokat közöl, melynek eredményeként a névjegyzékbe felkerült, 
     b) az igényről lemond.” 
 
4.§ A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A lakbér mértéke: 

a) összkomfortos: 
aa) kiemelt övezet 
     (Borsodi út 2. és 4.)               369,-Ft/m2/hó 
aa) nem kiemelt övezet              245,-Ft/m2/hó        
ac )Antal Gy. út 87.                  150,-Ft/m2/hó 
  

b) komfortos:                                     173,-Ft/m2/hó 
c) félkomfortos:                                 130,-Ft/m2/hó 
d) komfort nélküli:                              94,-Ft/m2/hó 
e) szükséglakás:                                 71,-Ft/m2/hó 

 
 
5.§ A Rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság két eredménytelen pályáztatást követően 

engedélyezheti a helyiség pályázaton kívüli bérbeadását, vagy más módon történő 
hasznosítását.” 

 
6.§    Hatályát veszti a Rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 21. § (3)  
      bekezdésében szereplő „d” szövegrész. 
 
7.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 
 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
    jegyző polgármester 
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4./ Napirendi pont tárgya : 
 
A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995. (V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 114./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester  a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2011. (VII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a polgármesterre 
átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9, és 1.1.12 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Humánpolitikai Bizottság; és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§  A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a polgármesterre 
átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
1.§ (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

„l) lakásügyi névjegyzék jóváhagyása.”. 

2.§ Hatályát veszti:  
a) az R. módosításáról szóló 10/1996.(III.15.) önkormányzati rendelet, 
b) az R. módosításáról szóló 24/2000.(V.25.) önkormányzati rendelet, 
c) az R. módosításáról szóló 46/2000.(XII.30.) önkormányzati rendelet, 
d) az R. módosításáról szóló 18/2001.(IV.23.) önkormányzati rendelet, 
e) az R. módosításáról szóló 23/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet, 
f) az R. módosításáról szóló 5/2002.(II.11.) önkormányzati rendelet, 



 15

g) az R. módosításáról szóló 6/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet, 
h) az R. módosításáról szóló 12/2004.(III.29.) önkormányzati rendelet, 
i) az R. módosításáról szóló 37/2004.(VII.19.) önkormányzati rendelet, 
j) az R. módosításáról szóló 21/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelet, 
k) az R. módosításáról szóló 47/2005.(XI.26.) önkormányzati rendelet, 
l) az R. módosításáról szóló 1/2006.(I.19.) önkormányzati rendelet, 
m) az R. módosításáról szóló 20/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet, 
n) az R. módosításáról szóló 28/2006.(XII.01.) önkormányzati rendelet, 
o) az R. módosításáról szóló 4/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet, 
p) az R. módosításáról szóló 3/2008.(I.31.) önkormányzati rendelet, 
q) az R. módosításáról szóló 33/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet, 
r) az R. módosításáról szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet, 
s) az R. módosításáról szóló 21//2010.(X.11.) önkormányzati rendelet. 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

Vártás József      Molnár Oszkár 
                  jegyző        polgármester 

 
5./ Napirendi pont tárgya : 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester  a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy Vattay Béla 
alpolgármester sokat tevékenykedett ebben az ügyben és polgármesteri hivatalhoz is 
elég sok jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a sírok közötti utakat rengetegen 
használják gépjárművel, és sajnos még néha versenyeznek is, ezért módosítják a 
temetőkről szóló rendeletet. A nyitva tartás nem változik, viszont a látogatók a 
gépjárműveiket a temetőn kívül, továbbá a temető területen belül kizárólag a 
ravatalozó mellett kijelölt területen helyezhetik el. A temető területén kialakított 
parcellák közötti utakra a jogosult kommunális, temetkezési és egyéb szolgáltatást 
végző gépjárművek, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók a nyitva tartási 
idő alatt, míg más látogatók motorkerékpárral, személygépjárművel csak a hét 
szerdai napján, nyitva tartási időben hajthatnak be. A temető fenntartója, valamint az 
üzemeltető együttesen jogosultak az ünnepek körüli nyitva tartási és behajtási 
közleményben a fentiektől eltérően szabályozni, melyről a lakosságot legalább 30 
nappal korábban tájékoztatni kell. A fentieken túl javasolt szabálysértési értékhatár 
megemelésre kerül, és aki ezen túl a sírok közötti utakra gépjárművel, vagy 
motorkerékpárral behajt, és a fenntartó, vagy az üzemeltető  ezt a szabálysértés 
észleli, 50.000, Ft pénzbírsággal sújtható.  
Ezt követően a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2011. (VI.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság  
véleményének kikérésével, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A temető nyitvatartási rendje: 
márciustól- novemberig 06.00 – 21.00 óráig 
decembertől – februárig 06.00 – 18.00 óráig 
november 1-jén 06.00 – 21.00 óráig. 

A látogatók gépjárműveiket a temetőn kívül, továbbá a temető területén belül 
kizárólag a ravatalozó mellett kijelölt területen (parkoló) helyezhetik el. 

A temető területén kialakított parcellák közötti utakra a jogosult kommunális, 
temetkezési és egyéb szolgáltatást végző gépjármű, valamint a mozgásukban 
korlátozott látogatók a nyitvatartási idő alatt, míg más látogatók 
motorkerékpárral, és személygépjárművel csak a hét szerdai napján nyitvatartási 
időben hajthatnak be. 

A temető fenntartója, valamint az üzemeltető együttesen jogosultak az ünnepek 
körüli nyitvatartási, és behajtási rendet közleményben a fentiektől eltérően 
szabályozni, melyről a lakosságot legalább harminc nappal korábban 
tájékoztatni kell.” 

2.§ Az R. 11.§-ának első mondatában szereplő „30.000,-Ft-ig terjedő”  szövegrész helyébe az 
„50.000,-Ft-ig terjedő”  szöveg lép. 

3.§ Ez a rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

Vártás József      Molnár Oszkár 
               jegyző        polgármester 
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Sztankóné Sándor Ibolya képviselő a lakosságtól kapott információ alapján 
elmondja, hogy a borsodi, illetve a városi köztemető parkolójában gépkocsikat 
karcoltak össze, illetve egy személyautóból táskát tulajdonítottak el iratokkal, pénzzel 
együtt, ezért azt kérné, hogy vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, 
polgárőrséggel, hogy ezekre a területekre jobban figyeljenek oda. 
 
Polgármester  a felvetett problémát kapitány úrnak jelezni fogja. 
 
6./ Napirendi pont tárgya : 

 
Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Vattay Béla  alpolgármester elmondja, hogy legutóbb részt vett a társulás ülésén, 
ahol a hulladékudvar megvalósításáról is szó volt, és mint ismert  2005. óta húzódik, 
az átadási határidő többször is módosult. Most biztosan elmondható, hogy 
szeptember 30. határidőre elkészül, mivel a kivitelező kiválasztásra került és azt 
ígérték, hogy szeptember 30-ig minden érintett településen a hulladékudvar 
megvalósul. Szólt arról, hogy azon a területen, ahol a hulladékudvar meg fog épülni, 
50 autónyi szemetet halmozott fel a lakosság. Szeretné felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy ez a hulladékudvar arra fog szolgálni, ahol veszélyes hulladékot lehet majd 
elhelyezni, és meghatározott limitig építési törmeléket, stb. Nem tudja megérteni a 
lakosságot, hogy miért hordtak oda kommunális hulladékot, amikor az elszállításra 
kerül. Az építési törmelékek elszállítását is meg tudják oldani. Úgy gondolja, hogy 
minden ilyen dologban partnerek, hiszen a szemeteskuka mellől is elviszik az 
odahelyezett szemetet, ha be van csomagolva. A Bem József útról is elszállításra 
került az ott felhalmozott műanyag palack, és az ezt követő időszakban biztosítani 
fog részükre műanyagzsákokat saját költségén az ott lakóknak, hogy ne a 
közterületre, hanem zsákokba helyezzék el. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester véleménye szerint nem csak a város perem-
részein vannak gondok, hanem a város központjában is, kezdve onnan, hogy a 
városban sétálva csak úgy eldobálják a papírhulladékot, amit hazavihetne, de 
szelektíven is össze lehetne gyűjteni, mert a városban vannak olyan helyek, ahová a 
papírt külön be lehet dobni gyűjtőkonténerbe. Ezen túl a négyes körzetben a patak 
tájékán nagyon kritikus a helyzet, mert onnantól kezdve, hogy kiraják a kerti 
hulladékot, ott marad, mert senki nem jelenti be, hogy azt oda kitették és aztán úgy 
gondolják a következők, hogy oda műanyagtól kezdve fémhulladékon át mindent oda 
lehet tenni a kerti nyesedékhez. Ezeknek az együttes látványa is egyszerűen 
ellentmondó és hónapokon keresztül ott marad az a hulladék, mert senki nem szól 
érte, hogy azt onnan el kellene vinni. A kerti nyesedéket még most is kiteszik és sok 
helyen már benőtte a fű, amit a Kft. dolgozói sem vettek észre, de a figyelmüket 
senki nem hívta fel a szemetet összegyűjtő embereknek, hogy ott is szemét van. 
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Szomorúnak tartja, hogy akár hányszor kitakarítják, két-három nap múlva tele van 
dobálva a patakmeder, a patakpart. Azt kéri ő is a város lakóitól, hogy szebb legyen 
a saját környezetük, ezért másként gondolkodjanak a hulladékkal kapcsolatban, mert 
így mindannyiuknak siralmas lesz és ők tehetnek a legtöbbet azért, hogy szép, 
esztétikus városban élhessenek. 
 
Vattay Béla  alpolgármester a képviselő-testület és a város tájékoztatásául elmondta, 
hogy a társulás megnyerte a pénzt a rekultivációs pályázaton a ládbesenyői 
szeméttelepre, tehát meg fog történni a teljes rekultiváció, és az Edelényben lévő 
régi kb. 30 illegális hulladéklerakó közül is 3-4 nagyobbat fel fognak tudni számolni. 
Szólt arról is, hogy ősszel lomtalanítási akcióra is sor fog kerülni a szemétszállítási 
időszakra lekorlátozva. 
 
Polgármester megköszöni alpolgármesternek, hogy az önkormányzatot, a várost 
képviselte a tanácskozásokon. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
112/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Beszámoló a Helyi Hulladékgazdálkodási 

Tervben foglaltak végrehajtásáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2000. évi XLIII. törvény 37.§ (1) 
bekezdése alapján a 2004-2010. időszakra készített 
Helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltak 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta  és 
azt  e l f o g a d j a .  
 
A lakosságot a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervben 
foglaltak végrehajtásáról tájékoztatni kell a helyben 
szokásos módon – a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján – és a www.edeleny.hu  honlapon, 
valamint a városi televízió képújságán keresztül. 
 
Határidő: 2011. július 4. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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7./ Napirendi pont tárgya : 
 
A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 117./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2011. (VII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 35.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

− Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és 

− Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság  véleményének kikérésével, 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodási tervet a rendelet mellékletében 
állapítja meg. 

2.§  Ez a rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba. 
 
3.§ Hatályát veszti a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 27/2008.(IX.11.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 

Vártás József      Molnár Oszkár 
                 jegyző                     polgármester 
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A Hulladékgazdálkodási Tervben szerepelő adatok az önkormányzatok, termelői és 
szolgáltatói kör egyedi adatszolgáltatásából és azok kalkulálásából, illetve becslésekből 
származnak. 
 
1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területének bemutatása 
 
1.1. Elhelyezkedés 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területe  - melyet több kisebb tájra és tájrészletre 
oszthatunk- az Észak-Magyarországi nagytájhoz tartozik. A társuláshoz tartozó 47 db 
település elhelyezkedése az alábbi térképen látható.  
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1.2. Domborzat 
 
A terület tengerszint feletti magassága 122m és 604m között váltakozik. 
Az Aggteleki-karszt nagy átmenő barlangokban gazdag, töréses gyűrt szerkezetű, részben 
dombsági, többnyire alacsony középhegységi orográfiai helyzetben.  
A Tornai-dombság dombsági hátakból és lejtőkből felépülő medencedombság. 
A Bódva-völgy két szélesebb tektonikus völgymedencéből és ezekhez tartozó szurdok 
szakaszokból áll. 
A Szalonnai-hegység közepesen kiemelt sasbércvonulat.  
A Nyugati-Csereháton a lejtők és dombhátak a jellemző domborzati formák. 
 
 
1.3. Földtani adottságok, talajadottságok 
 

Az Aggteleki-karszt felszínének kb. 50%-át középső- és felsőtriász jól karsztosodó 
mészkő, márga, homokkő és mintegy 10%-át pliocén kavics, homok fedi. A terület kb.88%-át 
triász mészkövön képződött, gyenge termőrétegű, IX. termékenységi kategóriába tartozó 
rendzina talajok borítják. 

A Tornai-dombság kőzettani alapját triász kori, főként karbonátos üledékek adják. Az 
erre települő pannóniai rétegek az É-i hegységkeret hegylábfelszíneit képezték. A felszín kb. 
80%-án pleisztocén, 5%-án pliocén laza üledék és mintegy 15%-án dombsági miliőben 
elhelyezkedő középsőtriász mészkő található. A terület talajtanilag meglehetősen homogén, 
95%-os részaránnyal agyagbemosódásos barna erdőtalaj borítja, mely VII. termékenységi 
kategóriába tartozik. A fennmaradó részen rendzinák találhatók. 

A Bódva-völgy kőzettani alapját triász kori karbonátos kőzetek adják. A felszín közel 
60%-át pleisztocén üledékék borítják, kb. 30%-án holocén folyóvízi, 10%-án triász mészkő, 
dolomit és agyagpala található. A terület 98%-át nyers- és réti öntéstalajok fedik, melyek a 
VI. és VII. termékenységi kategóriába tartoznak.  

A Szalonnai-hegység kb. 70%-át középsőtriász mészkő és dolomit építi fel, kb. 30%-a 
alsótriász képződményekből áll. Két talajtípusa - közel egyenlő területi megoszlásban -  a 
triász mészkövön képződött rendzina (46%), mely a IX. termékenységi kategóriába tartozik, 
és a nyirokszerű agyagon kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj (54%), mely a VII. 
termékenységi kategóriába tartozik. 

A Nyugati-Cserehát felszínének 40%-át pannóniai homok, márga, kavics, közel 50%-
át pleisztocén lejtőagyag, kb. 10%-át a Ny-i peremen található riolittufa építi fel. A terület 
57%-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják, melyek a VII. termékenységi 
kategóriába tartoznak. E talajokat D felé haladva barnaföldek, majd csernozjom barna 
erdőtalajok váltják fel. A barnaföldek részaránya 23%, a csernozjom barna erdőtalajoké 11%. 
Mindkét talajtípus löszös anyagokon képződött. Az V. termékenységi kategóriába tartoznak.        
 
 
1.4. Vízrajz 
 
A terület legjelentősebb vízfolyása a Bódva, amely a Sajó bal parti mellékfolyója. 
Jelentősebb vízfolyások még a Bódvába torkolló Jósva-patak, Vízvölgyi-patak, Ménes-patak 
és számos kisebb-nagyobb forrás az Aggteleki-karszt területén; a Sas-patak a Tornai-dombság 
területén; a Szuhogyi-patak és néhány kisebb forrás a Bódva-völgyének területén; a Juhász-
patak és néhány kisebb vízér a Szalonnai-hegység területén; a meglehetősen kevés vizet 
vezető Vadász-patak, Balajti-patak, Damaki-patak, Ördög-patak a Nyugati-Cserehát területén. 
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Található néhány kisebb tó is a vizsgált területen. Az Aggteleki-karszt területén az Aggteleki-
tó (1,75 ha), a jósvafői Vörös-tó (0,5 ha), a szögligeti halastó (1,7 ha), melyek természetes 
eredetű karsztos töbrökben keletkeztek. A Bódva-völgy területén a Rakacai víztározó, 
állóvíznek minősül a Bódvának egy levetélt kanyarulata Komjáti mellett (1 ha). A Nyugati-
Cserehát területének egyetlen természetes kistava Borsodszirák határában (1,5 ha) 
helyezkedik el. 
A Bódva menti települések, többek között Edelény is árvízveszélyes területnek számítanak. 
 
 
1.5. Hidrogeológiai jellemzők 
 
Az Aggteleki-karszt a karsztos jellegéből adódóan (karsztvíz) a felszíni szennyeződésekre 
különösen érzékeny terület. A talajvíz csak a völgytalpakon található 4-6 m között, 
mennyisége nem számottevő. 
A Tornai-dombság területén a talaj- és rétegvíz mennyisége nem számottevő és ez a kevés 
mennyiség is nitrátos.  
A Bódva-völgy talajvize 2-4 m közötti mélységben található, a rétegvizek mennyisége 
számottevő. 
A Szalonnai-hegység talajvize nagyon kevés és nitrátos. 
A Nyugati-Cserehát területén összefüggő talajvíztükör csak a völgyekben van, kb. 4 m 
mélyen. Típusa kalcium-hidrogénkarbonátos és igen kemény. Felhasználhatóságát a nitrát 
tartalom is gátolja. A rétegvíz készlet ennek kb. a kétszeresére tehető. 
 
 
1.6. Demográfiai adatok 
 
1. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó településeken élő lakosok 

száma 

Települések Lakosok száma (fő) 

Abod 240 
Aggtelek 656 
Balajt 465 
Becskeháza 42 
Bódvalenke 216 
Bódvarákó 102 
Boldva 2 508 
Borsodszirák 1 238 
Bódvaszilas 1 275 
Damak 271 
Debréte 26 
Edelény 10 554 
Égerszög 60 
Galvács 129 
Hangács 655 
Hidvégardó 684 
Hegymeg 135 
Irota 89 
Jósvafő 361 
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Települések Lakosok száma (fő) 

Komjáti 301 
Lak 647 
Ládbesenyő 301 
Martonyi 552 
Meszes 212 
Nyomár 339 
Perkupa 953 
Rakaca 885 
Rakacaszend 414 
Szakácsi 167 
Szalonna 1 063 
Szendrő 4 171 
Szendrőlád 1873 
Szin 825 
Szinpetri 268 
Szögliget 920 
Szőlősardó 143 
Szuhogy 1 218 
Teresztenye 29 
Tomor 252 
Tornabarakony 37 
Tornanádaska 607 
Tornaszentjakab 239 
Tornaszentandrás 258 
Tornakápolna 23 
Varbóc 77 
Viszló 94 
Ziliz 384 
Összesen 36 958 
 
 
1.7. Természetvédelem és tájvédelem 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén több kisebb-nagyobb védett terület 
található - melyek közül legjelentősebb az Aggteleki Nemzeti Park területe-  ahol nagy számú 
védett növény és állatfaj él.  
Az Aggteleki-karszt felszíni szennyeződésekre fokozottan érzékeny!  
A különféle karsztjelenségek, barlangrendszerek védelme megkívánja a magas fokú védelmet, 
ezért minden szennyező forrás felszámolása fontos feladat. 
Edelény közigazgatási területén a Borsodi földvár áll védelem alatt az 1996. évi CLIII. 
Törvény értelmében és él a területen több védett állat és növényfaj is. 
 
 
1.8. Út- és vasúthálózat 
 
A Miskolc-Tornanádaska vasútvonal halad keresztül a Bódva völgyében. A vonal Sajóecseg-
Edelény-Tornanádaska szakaszon nem villamosított, a szerelvényeket dízelmozdony vontatja. 
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Szintén a Bódva völgyében halad a 27. számú másodrendű főút Hidvégardó irányába. A tájat 
további alsóbbrendű útvonalak és földutak tagolják.  
A 27-es főút fontos idegenforgalmi szempontból, ezen az úton lehet pl. az Aggteleki Nemzeti 
Parkot megközelíteni.  
 
 
 
 
1.9. Idegenforgalom 
 
Idegenforgalmi szempontból fontos szerepet játszik az Aggteleki Nemzeti Park. Ezen a 
területen lévő barlang rendszer a legfőbb vonzerő, mely a Világörökség része. Itt ki kell 
emelni Aggtelek és Jósvafő településeket, melyek jelentős turistaforgalmat bonyolítanak le. A 
kijelölt turista utak, tanösvények egy-egy útvonalra fűzve mutatják be a tájegységi értékeket 
az érdeklődők számára. 
A társulás számos településén van lehetőség néhány, a kulturális örökségek iránt érdeklődő 
turista elszállásolására turista- illetve vendégházakban. Ezen érdeklődők száma sajnos nem 
jelentős a csodálatos táji adottságok ellenére sem. 
 
Edelény város turisztikai kínálata három centrumban jelenik meg: 
 
- Belváros:  

Itt található a L' Huillier kastély, a református, a római katolikus és a görög katolikus 
templom műemlék együttese, illetve fontosak még turisztikai szempontból a kulturális 
intézmények, üzletek, vendéglátó és szórakozóhelyek, sportolási lehetőségek. 
 

- Borsodi Földvár és környezete: 
A megye névadó települése gazdag történelmi hagyományaira, megőrzött falusias 
megjelenésére és jó földrajzi fekvésére alapozottan Edelény város északi részén a térség 
egyik meghatározó turisztikai központja működik. Itt található a Borsodi református 
templom, a Borsodi földvár, és a Tájház épület. 
 

- Császta puszta: 
A császtai szőlőhegy, a festői Nagy-völgy, a Lónyai sír környék a térségbe érkező üdülők 
és hétvégi kirándulók kedvelt célpontja lehet.  

 
 
1.10. Ipari tevékenységek 
 
A területen nem folyik jelentős ipari tevékenység. A kisebb ipari létesítmények jelentős része 
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően üzemel.  
 
 
1.11. Mezőgazdasági tevékenységek 
 
A mezőgazdasági termelés feltételei változatosak a térségben. A Bódva-völgyben viszonylag 
jobb feltételek vannak, míg a hegyeken komoly problémát jelent a domborzat és a 
talajminőség. A területen jelentős állattenyésztés folyt, amit mára már csak néhány vállalkozó 
folytat, illetve néhány család megélhetését biztosítja. 
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1.12. Erdőgazdaság 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén erdőgazdaságok, vállalkozók, 
magánemberek jelentős fakitermelést folytatnak, de erdőtelepítések is történnek. 
 
 
2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó 

hulladékok típusai, mennyisége és eredete 
 
2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 
 
2.1.1. Nem veszélyes hulladékok 
 
2. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok éves mennyisége (tonna/év) 

hulladéktípusonként 

Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 
Abod 76 5 500 0 n.a. n.a. n.a. 
Aggtelek 240 2 600 200 45 n.a. n.a. 
Balajt 160 9 000 0 30 n.a. n.a. 
Becskeháza 15 900 0 n.a. n.a. n.a. 
Bódvalenke 64 4 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Bódvarákó 90 3 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Bódvaszilas 670 955 0 n.a. n.a. n.a. 
Boldva 623 15 000 23 n.a. n.a. n.a. 
Borsodszirák 2159 9100 0 n.a. n.a. n.a. 
Damak 80 5007 0 n.a. n.a. n.a. 
Debréte 5 500 0 n.a. n.a. n.a. 
Edelény 2487 90 000 500 1400 n.a. n.a. 
Égerszög 23 1 280 0 n.a. n.a. n.a. 
Galvács 101 2 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Hangács 110 10449 0 n.a. n.a. n.a. 
Hegymeg 35 800 0 100 n.a. n.a. 
Hidvégardó 250 14 800 0 50 n.a. n.a. 
Irota 15 2 300 0 n.a. n.a. n.a. 
Jósvafő 130 7 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Komjáti 25 10 0 n.a. n.a. n.a. 
Ládbesenyő 170 6 500 0 n.a. n.a. n.a. 
Lak 100 12 000 0 50 n.a. n.a. 
Martonyi 200 8 500 0 n.a. n.a. n.a. 
Meszes 180 3 400 0 n.a. n.a. n.a. 
Nyomár 72 5483 0 n.a. n.a. n.a. 
Perkupa 312 19 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Rakaca 150 16 000 0 60 n.a. n.a. 
Rakacaszend 80 8 000 0 60 n.a. n.a. 
Szakácsi 70 3 100 0 10 n.a. n.a. 
Szalonna 390 16 000 0 45 n.a. n.a. 
Szendrő 1502 55 000 0 90 n.a. n.a. 
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Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 
Szendrőlád 1485 2600 0 n.a. n.a. n.a. 
Szin 260 15 000 0 90 n.a. n.a. 
Szinpetri 86 9 365 0 45 n.a. n.a. 
Szögliget 92 15 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Szőlősardó 45 280 0 n.a. n.a. n.a. 
Szuhogy 262 18 753 0 731 n.a. n.a. 
Teresztenye 6 243 0 n.a. n.a. n.a. 
Tomor 60 14 800 0 90 n.a. n.a. 
Tornabarakony 16 510 0 n.a. n.a. n.a. 
Tornakápolna 6 240 0 n.a. n.a. n.a. 
Tornanádaska 20 11 000 0 n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentandrás 20 7 0 n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentjakab 80 5 700 0 n.a. n.a. n.a. 
Varbóc 24 1 500 0 n.a. n.a. n.a. 
Viszló 15 1 800 0 n.a. n.a. n.a. 
Ziliz 89 1 900 0 10 n.a. n.a. 
Összesen: 13 150 435 882 723 2 906 n.a. n.a. 
 
1*:  települési szilárd hulladék 
2*:  települési folyékony hulladék 
3*   Kommunális szennyvíziszap 
4*:  építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 
5*:  mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 
6*:  ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok  
 
A 2. táblázatban feltüntetett települési szilárd hulladék mennyiségen kívül még számításba 
kell venni azon mennyiségeket is, amelyeket a lakosság a települések közigazgatási területén 
lévő illegális hulladéklerakókra és hulladékhalmokra elhelyez. 
 
A települési folyékony hulladék alatt a települések területén lévő, szennyvízelvezető hálózatra 
még nem csatlakozott ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból szippantott szennyvizet és a 
nem vízzáró egyedi zárt szennyvíztárolókból a talajba szivárgó, illetve a lakosság által 
különböző módokon a talajba juttatott szennyvizet kell érteni. A fenti táblázatban szereplő 
mennyiség töredéke kerül szippantásra és utána szennyvíztisztítóba, a többi a talajba kerül. 
 
Az aggteleki, boldvai és edelényi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a 
településeken működő szennyvízelvezető hálózatból a szennyvíztisztító telepre érkező 
szennyvíz és a szippantott települési folyékony hulladék együttes kezeléséből származik. 
 
A feltüntetett építési-bontási hulladékmennyiség csak az önkormányzatok felelősségi körébe 
tartozó tevékenységekből származik. 
 
Az önkormányzatok felelősségi körében keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 
veszélyes hulladék mennyiségéről nem áll adat a rendelkezésre. Valószínűsíthető, hogy ezek 
mennyisége nem számottevő. 
 
 
2.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok  
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3. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött*, kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok éves 
mennyisége (tonna/év) hulladéktípusonként 

Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 
Abod n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Aggtelek n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Balajt n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Becskeháza n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvalenke n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvarákó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvaszilas n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Boldva n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,06 n.a. n.a. n.a. 
Borsodszirák n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Damak n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Debréte n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Edelény 0,14 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,7 n.a. n.a. n.a. 

Égerszög n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Galvács n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hangács 0,1 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hegymeg n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hidvégardó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 
Irota n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Jósvafő n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Komjáti n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ládbesenyő n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lak n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Martonyi n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Meszes n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nyomár n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Perkupa n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakaca 0,5 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakacaszend n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szakácsi n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szalonna n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szendrő 4,8 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szendrőlád 0,001 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szin 0,5 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 
Szinpetri n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szögliget n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szőlősardó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szuhogy n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Teresztenye n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tomor n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornabarakony n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornakápolna n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornanádaska n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 
Tornaszentandrás n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentjakab n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Varbóc n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Viszló n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ziliz n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 n.a. n.a. n.a. 
Összesen: 6,041 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,86 n.a. n.a. n.a. 
  
Veszélyes hulladékok: 
1*: vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari 
2*: gépipari 
3*: alumíniumipari 
4*: egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási) 
 
Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: 
5*: PCB és PCT tartalmú hulladékok 
6*: hulladékolajok 
7*: akkumulátorok, elemek 
8*: elektronikai termékek 
9*: kiselejtezett gépjárművek 
10*: egészségügyi 
11*: állati eredetű 
12*: növényvédő szerek és csomagoló eszközeik 
13*: azbeszt 
 
* : A települési szilárd hulladékba kerülő kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok 
mennyiségéről nem áll adat a rendelkezésre. 
 
A települések területén működő, nem az önkormányzat felelősségi körébe tartozó cégek és 
vállalkozások a keletkező veszélyes hulladékaik mennyiségéről rendszeres bejelentést tesznek 
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé 
és ezen hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodnak. 
Állati eredetű hulladék keletkezésének mennyiségéről nem állnak adatok rendelkezésre (a 
mennyisége nem számottevő), ezen hulladékok a Szikszón működő SZATEV Zrt. állati 
fehérje feldolgozó üzemébe kerülnek elszállításra. 
 
 
2.1.3 Csomagolási hulladékok 
 
4. táblázat A települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött** csomagolási 

hulladékok éves mennyisége (tonna/év) hulladéktípusonként 

Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
Abod 3 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Aggtelek n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Balajt 2 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Becskeháza n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Bódvalenke n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
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Település 
Hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
Bódvarákó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Bódvaszilas n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Boldva 13 4 0 n.a. 0 n.a. 5 0 
Borsodszirák n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Damak n.a. 0,2 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Debréte n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Edelény 9,7 8 0 n.a. 0 28,8 8,2 0 
Égerszög n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Galvács n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Hangács n.a. 0,2 0 0,1 0 n.a. 0,2 0 
Hegymeg n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Hidvégardó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Irota n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Jósvafő n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Komjáti n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Ládbesenyő 3 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Lak n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Martonyi n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Meszes 2 0,5 0 n.a. 0 n.a. 0,2 0 
Nyomár n.a. 0,1 0 0,1 0 n.a. n.a. 0 
Perkupa n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Rakaca n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Rakacaszend n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szakácsi n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szalonna n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szendrő 11,6 4,2 0 n.a. 0 n.a. 3,3 0 
Szendrőlád n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szin n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szinpetri n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szögliget n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szőlősardó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szuhogy n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Teresztenye n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tomor n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornabarakony n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornakápolna n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornanádaska n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornaszentandrás n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornaszentjakab n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Varbóc n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Viszló n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Ziliz n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Összesen: 44,3 17,4 0 0,2 0 28,8 16,9 0 
 
1*: papír és karton csomagolási hulladék 
2*: műanyag csomagolási hulladék 
3*: fa csomagolási hulladék 
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4*: fém csomagolási hulladék 
5*: vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 
6*: egyéb kevert csomagolási hulladék 
7*: üveg csomagolási hulladék 
8*: textil csomagolási hulladék 
 
** : A települési szilárd hulladékba kerülő csomagolási hulladékok mennyiségéről nem áll 
adat a rendelkezésre. 
 
A csomagolási hulladékok a Társulás területén bevezetett szelektív hulladékgyűjtésnek 
köszönhetően kerülnek elkülönített gyűjtésre. 
 
 
2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége 
 
5. táblázat  A vizsgált településeken található jelentősebb nagyságú települési szilárd   

hulladéklerakók   

Település Lerakó neve Hulladék 
típusa 

Lerakott 
mennyiség 

(t) 
Lerakó állapota 

Abod 
Abod településtől 
É-i irányba lévő 
hulladéklerakó 

Háztartási 
hulladék, 
építési 

törmelék, 
mezőgazdasági 
zöld hulladék 

1700 

Rekultivációs 
program keretében 

felszámolásra 
kerül. 

Aggtelek - - - - 

Balajt - - - - 
Becskeháza - - - - 

Bódvalenke 
Cipros (volt 

homokbánya) – régi 
szeméttelep 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 650 

Részlegesen 
takart, nem üzemel 

Bódvarákó - - - - 

Bódvaszilas - - - - 

Boldva 
Boldva Sporttelep 

(melletti) 

Települési 
szilárd 

hulladék, 
építési 

törmelék 

38 
Takart, nem 

üzemel 

Borsodszirák 
Szilárd kommunális 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 080 

Részlegesen takart 
Nem üzemel 

Damak Szeméttelep 
Települési 

szilárd 
hulladék 

2 178 
Részlegesen 

takart, nem üzemel 

Debréte - - - - 
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Település Lerakó neve 
Hulladék 

típusa 

Lerakott 
mennyiség 

(t) 
Lerakó állapota 

Edelény 

Ládbesenyő felé 
vezető út jobb 

oldalán található 
balajti lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 

 
50 000 

 

Betonnal lezárva, 
nem üzemel 

 
Szeszfőzdei lerakó 

 

Települési 
szilárd 

hulladék 

 
8000 

 

 
Körbekerítve, nem 

üzemel 
Csalogány út É-i 

vége melletti 
lerakat 

Építési-bontási 
hulladék 

 
3500 

 

Fű benőtte, nem 
üzemel 

 

Kisvasúti hídtól 
északra, a Bódva 

jobb 
partján lévő lerakat 

 
Települési 

szilárd 
hulladék 

 

 
480 

 
 

Történik illegális 
hulladék 

elhelyezés 

Dankó Pista út 
Városi Köztemető 
felőli végének jobb 
oldalán lévő lerakat 

 
Települési 

szilárd 
hulladék 

 

 
15 
 
 

Fű benőtte, nem 
üzemel 

 
 

Eclipse nyomda É-i 
és D-i oldala 

mellett lévő lerakat 
 

Települési 
szilárd 

hulladék 
építési-bontási 

hulladék 

 
500 

 
 

Fű benőtte, nem 
üzemel 

 
 

Cseres út melletti 
lerakat 

 

Települési 
szilárd 

hulladék 

 
15 
 

Fű benőtte, nem 
üzemel 

 

Móra Ferenc úttól 
délre lévő lerakat 

Települési 
szilárd 

hulladék 

 
6 
 

Történik illegális 
hulladék 

elhelyezés 
Bányász úttól 
délkeletre egy 
bányagödörben 

lévő lerakat 
 

Települési 
szilárd 

hulladék, 
építési-bontási 
hulladék, gumi 

 
 

2400 
 
 

 
Történik illegális 

hulladék 
elhelyezés 

 

Égerszög - - - - 

Galvács - - - - 

Hangács 
Lakossági 

kommunális 
szemétlerakó telep 

Települési 
szilárd 

hulladék 
4 500 

Rekultiválásra 
került, nem 

üzemelő 
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Település Lerakó neve 
Hulladék 

típusa 

Lerakott 
mennyiség 

(t) 
Lerakó állapota 

Hegymeg 

Hegymeg település 
D-i irányába 

akácossal benőtt 
terület 

Települési 
szilárd 

hulladék, 
mezőgazdasági 
zöldhulladék 

1 000 
Rekultiváció 

megkezdődött 

Hidvégardó 
Szilárd kommunális 

lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 500 

Agyagszigeteléssel 
rendelkező 

hulladéklerakó 
bezárása, 

rekultiváció 
folyamatos, 

EHG Zrt. szállít 

Irota Hulladéklerakó 
Települési 

szilárd 
hulladék 

50 
Nyitott, de nem 

üzemelő 

Jósvafő - - - - 

Komjáti 
Holt-Bódvai 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 847 

Takart, nem 
üzemel 

Ládbesenyő - - - - 
Lak - - - - 

Martonyi 
Volt (kő)bánya 
területi lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
130 

Rendezetlen, nem 
üzemel 

Meszes 
Kisgátnál lévő 
hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
3100 

Rendezett, nem 
üzemel 

Nyomár - - - - 

Perkupa 
Régi 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 350 Részlegesen takart, 

nem üzemel 

Rakaca - - - - 

Rakacaszend 
Kőszáli 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
800 Rendezett, nem 

üzemel 

Szakácsi - - - - 
Szalonna - - - - 
Szendrő  - - - - 

Szendrőlád Szivárvány 
Települési 

szilárd 
hulladék 

90 
Részlegesen 

takart, nem üzemel 

Szin 
Páruzsa-völgyi régi 

lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
782 

Részlegesen 
takart, nem üzemel 

Szinpetri - - - - 
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Település Lerakó neve 
Hulladék 

típusa 

Lerakott 
mennyiség 

(t) 
Lerakó állapota 

Szögliget 
Kőporbányai 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
1 350 

Nyitott, de nem 
üzemelő 

Szőlősardó Régi lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
416 Takart, nem üzemel 

Szuhogy 

Szuhogy-
Alsótelekes akácos 

 

Települési 
szilárd 

hulladék 
3 

Rendezetlen, nem 
üzemel Szuhogy-

Alsótelekes 
nagykanyarban 

Települési 
szilárd 

hulladék 
6 

Teresztenye 
Juhakol alatti 

lerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
96 

Részlegesen 
takart, nem üzemel 

Tomor 
Kistérségi 

kommunális 
hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
12 600 

Nyitott, de nem 
üzemelő. 

Rekultiváció 
megkezdődött 

Tornabarakony - - - - 
Tornakápolna - - - - 
Tornanádaska - - - - 

Tornaszentandrás Régi szeméttelep 
Települési 

szilárd 
hulladék 

1 200 
Részlegesen 

takart, nem üzemel 

Tornaszentjakab 

Körzeti 
kommunális 

hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
205 

Nyitott, de nem 
üzemelő 

Régi 
hulladéklerakó 

Települési 
szilárd 

hulladék 
450 

Takart, nem 
üzemel 

Varbóc - - - - 
Viszló - - - - 
Ziliz - - - - 
Összesen - - 103 037 - 
 
Az 5. táblázatban feltüntetett hulladéklerakók az alsó agyagszigeteléssel rendelkező 
hidvégardói hulladéklerakón kívül semmiféle műszaki védelemmel nincsenek ellátva. A 
többi, már nem működő hulladéklerakókon is előfordul illegális hulladéklerakás. 
Ezeken kívül még találkozhatunk több kisebb-nagyobb illegális hulladék lerakattal is a 
települések kül- és belterületein egyaránt, melyek használatban vannak, de ezekről nem állnak 
rendelkezésre adatok. 
A fent említett hulladéklerakók és illegális hulladékhalmok tartalmaznak települési szilárd 
hulladékot és a lakosságnál keletkező építési-bontási hulladékot, csomagolási hulladékot, 
gumit és zöld hulladékot.  
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A települési folyékony hulladék jelentős része a még használatban lévő egyedi zárt 
szennyvíztárolók nem megfelelő szigeteltsége miatt a talajba szivárog. Továbbá a lakosság 
jelentős mennyiséget juttat a talajba különböző módokon, illetve vannak olyan ingatlanok, 
ahol még egyedi zárt szennyvíztároló sincs kialakítva. A társulás területén a talajba jutó 
települési folyékony hulladék mennyisége kb. 435 882 t/év. 
 
 
2.3. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területére beszállított és onnan 
kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 
 
2.3.1. Nem veszélyes hulladékok 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területére nem érkezik nem veszélyes hulladék. 
 
6. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területéről kiszállított nem veszélyes 

hulladékok éves mennyisége (tonna/év) hulladéktípusonként 

Település 
Kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 
Abod 76 0 0 0 n.a. n.a. 

Aggtelek 240 0 200 0 n.a. n.a. 

Balajt 160 0 0 0 n.a. n.a. 

Becskeháza 15 0 0 0 n.a. n.a. 
Bódvalenke 64 0 0 0 n.a. n.a. 

Bódvarákó 90 0 0 0 n.a. n.a. 

Bódvaszilas 670 650 0 0 n.a. n.a. 

Boldva 623 120 0 0 n.a. n.a. 
Borsodszirák 2159 0 0 0 n.a. n.a. 

Damak 80 0 0 0 n.a. n.a. 

Debréte 5 0 0 0 n.a. n.a. 

Edelény 2487 0 500 0 n.a. n.a. 
Égerszög 23 0 0 0 n.a. n.a. 

Galvács 101 0 0 0 n.a. n.a. 

Hangács 110 0 0 0 n.a. n.a. 

Hegymeg 35 0 0 0 n.a. n.a. 
Hidvégardó 250 0 0 0 n.a. n.a. 

Irota 15 0 0 0 n.a. n.a. 

Jósvafő 130 15 0 0 n.a. n.a. 

Komjáti 25 0 0 0 n.a. n.a. 
Ládbesenyő 170 0 0 0 n.a. n.a. 

Lak 100 0 0 0 n.a. n.a. 

Martonyi 200 0 0 0 n.a. n.a. 

Meszes 180 0 0 0 n.a. n.a. 
Nyomár 72 0 0 0 n.a. n.a. 

Perkupa 312 120 0 0 n.a. n.a. 

Rakaca 150 0 0 0 n.a. n.a. 

Rakacaszend 80 0 0 0 n.a. n.a. 
Szakácsi 70 0 0 0 n.a. n.a. 

Szalonna 390 0 0 0 n.a. n.a. 

Szendrő 1502 0 0 0 n.a. n.a. 
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Település 
Kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 
Szendrőlád 1485 1800 0 0 n.a. n.a. 
Szin 260 0 0 0 n.a. n.a. 

Szinpetri 86 230 0 0 n.a. n.a. 

Szögliget 92 185 0 0 n.a. n.a. 

Szőlősardó 45 0 0 0 n.a. n.a. 
Szuhogy 262 225 0 0 n.a. n.a. 

Teresztenye 6 0 0 0 n.a. n.a. 

Tomor 60 0 0 0 n.a. n.a. 

Tornabarakony 16 0 0 0 n.a. n.a. 
Tornakápolna 6 0 0 0 n.a. n.a. 

Tornanádaska 20 0 0 0 n.a. n.a. 

Tornaszentandrás 20 3 0 0 n.a. n.a. 

Tornaszentjakab 80 0 0 0 n.a. n.a. 
Varbóc 24 0 0 0 n.a. n.a. 

Viszló 15 0 0 0 n.a. n.a. 

Ziliz 89 0 0 0 n.a. n.a. 

Összesen 13 150 3 348 700 0 n.a. n.a. 
 
1*:  települési szilárd hulladék 
2*:  települési folyékony hulladék 
3*   Kommunális szennyvíziszap 
4*:  építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 
5*:  mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 
6*:  ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 
 
A 6. táblázatban szereplő települések a 14. táblázatban feltüntetett, szükséges engedélyekkel 
rendelkező közszolgáltatókkal a szintén itt feltüntetett, a szükséges engedélyekkel rendelkező 
hulladéklerakókba szállítják a települési szilárd hulladékukat. 
A táblázatban feltüntetett kiszállított települési folyékony hulladék csak kis része a 
ténylegesen keletkező települési folyékony hulladék mennyiségének, ami jól látszik a 2. 
táblázattal összehasonlítva. 
 
Damak (350 t/év), Hangács (450 t/év), Nyomár (300 t/év), Tomor (120t/év) mennyiségű 
folyékony hulladékot, továbbá Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, 
Borsodszirák, Edelény, Égerszög, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Lak, Szin, Szőlősardó, 
Teresztenye, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Varbóc, Ziliz ismeretlen 
mennyiségű települési folyékony hulladékot juttat a 14. táblázatban látható, a Társulás 
területén belül lévő ártalmatlanító helyekre.  
 
Az aggteleki és edelényi szennyvíztisztítókban keletkező szennyvíziszap a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrumba kerül elszállításra. 
A boldvai szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Társulás területén lévő, az 14. 
táblázatban feltüntetett helyre kerül elszállításra. 
2010-ben nincs engedélyezett nem veszélyes hulladéklerakás a vizsgált területen. 
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7. táblázat  A települési szilárd hulladék gyűjtő, kezelő, szállító szervezetek engedélyei 
 

Név Cím Telephely Engedélyez
ett 

tevékenysé
g 

Engedél
y száma 

Engedély 
érvényesség

i ideje 

AVE Miskolc 
Kft 

3527 Miskolc, 
József A. u. 
65. 

3527 Miskolc,  
József A. u. 
65 

Nem 
veszélyes 
hulladékok 
begyűjtése 
és szállítása 

7404-
8/2009 
ÉMI-
KTVF 

2012. június 
5. 

ÉHG Zrt. 
Kazincbarcika 

3704 
Kazincbarcika 
Ipari út 2. 
 

3720 
Sajókaza  
Hulladékkezel
ő Centrum 
 

Nem 
veszélyes 
hulladékok 
begyűjtési, 
szállítása 

 177-
2/2010 
 

2013 

CIRKONT 
Hulladékgazdálk
o-dási Zrt. 

3527 Miskolc, 
Zsigmondy u. 
34. 

3527 Miskolc, 
Zsigmondy u. 
34. 

Települési 
szilárd és 
egyéb nem 
veszélyes 
hulladékok 
begyűjtésére 
és 
szállítására 

10623-
12/2010. 

2013. július 
31. 

 
 
 
2.3.2. Szelektíven gyűjtött és kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok 
 
A vizsgált településeken nem történik az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó 
kiemelten kezelendő hulladékok beszállítása. 
 
8. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területéről kiszállított a települési 

szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő veszélyes 
hulladékok éves mennyisége (tonna/év) hulladéktípusonként  

Település 
A kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 
Abod n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Aggtelek n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Balajt n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Becskeháza n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvalenke n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvarákó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvaszilas n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Boldva n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,06 n.a. n.a. n.a. 
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Település 
A kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 
Borsodszirák n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Damak n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Debréte n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Edelény 0,14 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,7 n.a. n.a. n.a. 
Égerszög n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Galvács n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hangács 0,1 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hegymeg n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hidvégardó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 
Irota n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Jósvafő n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Komjáti n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ládbesenyő n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lak n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Martonyi n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Meszes n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nyomár n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Perkupa n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakaca 0,5 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakacaszend n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szakácsi n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szalonna n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szendrő 4,8 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szendrőlád 0,001 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szin 0,5 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 
Szinpetri n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szögliget n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szőlősardó n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szuhogy n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Teresztenye n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tomor n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornabarakony n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornakápolna n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornanádaska n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentandrás n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentjakab n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Varbóc n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Viszló n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ziliz n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 n.a. n.a. n.a. 
Összesen: 6,041 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,86 n.a. n.a. n.a. 
 
 
 Veszélyes hulladékok: 
1*: vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari 
2*: gépipari 
3*: alumíniumipari 
4*: egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási) 
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Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: 
5*: PCB és PCT tartalmú hulladékok 
6*: hulladékolajok 
7*: akkumulátorok, elemek 
8*: elektronikai termékek 
9*: kiselejtezett gépjárművek 
10*: egészségügyi 
11*: állati eredetű 
12*: növényvédő szerek és csomagoló eszközeik 
13*: azbeszt 
 
 
A Társulás területén nem történik engedélyezett veszélyes hulladék lerakás.  
A 8. táblázatban szereplő települések a 15. táblázatban feltüntetett, szükséges engedélyekkel 
rendelkező közszolgáltatókkal a szintén itt feltüntetett, a szükséges engedélyekkel rendelkező 
ártalmatlanító helyekre szállítják a szelektíven gyűjtött kiemelten veszélyes hulladékukat. 
 
 
 
2.3.3. Csomagolási hulladékok 
 
A társulás területére nem szállítanak be csomagolási hulladékot.  
 
9. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területéről kiszállított a települési 

szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok éves 
mennyisége (tonna/év) hulladéktípusonként  

Település 
A kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
Abod 3 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Aggtelek n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Balajt 2 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Becskeháza n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Bódvalenke n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Bódvarákó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Bódvaszilas n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Boldva 13 4 0 n.a. 0 n.a. 5 0 
Borsodszirák n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Damak n.a. 0,2 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Debréte n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Edelény 9,7 8 0 n.a. 0 28,8 8,2 0 
Égerszög n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Galvács n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Hangács n.a. 0,2 0 0,1 0 n.a. 0,2 0 
Hegymeg n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Hidvégardó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Irota n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Jósvafő n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Komjáti n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
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Település 
A kiszállított hulladékok fajtánkénti mennyisége (t/év) 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
Ládbesenyő 3 n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Lak n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Martonyi n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Meszes 2 0,5 0 n.a. 0 n.a. 0,2 0 
Nyomár n.a. 0,1 0 0,1 0 n.a. n.a. 0 
Perkupa n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Rakaca n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Rakacaszend n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szakácsi n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szalonna n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szendrő 11,6 4,2 0 n.a. 0 n.a. 3,3 0 
Szendrőlád n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szin n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szinpetri n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szögliget n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szőlősardó n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Szuhogy n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Teresztenye n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tomor n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornabarakony n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornakápolna n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornanádaska n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornaszentandrás n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Tornaszentjakab n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Varbóc n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Viszló n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Ziliz n.a. n.a. 0 n.a. 0 n.a. n.a. 0 
Összesen: 44,3 17,2 0 0,2 0 28,8 16,9 0 
 
1*: papír és karton csomagolási hulladék 
2*: műanyag csomagolási hulladék 
3*: fa csomagolási hulladék 
4*: fém csomagolási hulladék 
5*: vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 
6*: egyéb kevert csomagolási hulladék 
7*: üveg csomagolási hulladék 
8*: textil csomagolási hulladék 
 
A társulás területén nem történik engedélyezett csomagolási hulladék lerakás.  
A 9. táblázatban szereplő települések a 16. táblázatban feltüntetett, szükséges engedélyekkel 
rendelkező közszolgáltatókkal a szintén itt feltüntetett, a szükséges engedélyekkel rendelkező 
ártalmatlanító helyekre szállítják a szelektíven gyűjtött  csomagolási hulladékukat. 
 
2.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása 
 
2.4.1. Nem veszélyes hulladékok 
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10. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén keletkező nem veszélyes 
hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 

Hulladék 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb 

kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Települési szilárd hulladék 0 0 0 0 13 150 100 0 0 
Települési folyékony hulladék 

0 0 0 0 0 0 
4 

568 
100 

Kommunális szennyvíziszap 23 3,2 0 0 700 96,8 0 0 
Építési-bontási hulladékok és egyéb 
inert hulladékok 

2 
906 

100 0 0 0 0 0 0 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
nem veszélyes hulladékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 
veszélyes hulladékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 
2 

929 
14 0 0 13 850 65 4 

568 
21 

   
A hulladékmérleg felállítása az ismert (az önkormányzatok, termelői és szolgáltatói kör 
egyedi adatszolgáltatásából és azok kalkulálásából, illetve becslésekből származó) keletkező 
mennyiségek alapján történt. 
A Társulás területén keletkező összes települési szilárd hulladék engedéllyel rendelkező 
hulladéklerakóba kerül lerakásra, kivéve az illegális lerakatokat. 
Az ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból kiszippantott összes települési folyékony 
hulladék szennyvíztisztítóba kerül kezelésre, kivéve az esetleges illegális kiürítéseket, 
melyekről nem áll adat a rendelkezésre. 
A boldvai szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszapot (23 t/év) a Borsodszirákon lévő 
mezőgazdasági telepre szállítják hasznosítás céljából, az Aggteleken és Edelényben keletkező 
szennyvíziszap pedig hulladéklerakóba kerül elhelyezésre. 
 
Az önkormányzatok felelősségi körében keletkező építési-bontási hulladékok jelentős 
részének elhelyezéséről az önkormányzatok gondoskodnak, kisebbik részét - ami a kisebb 
épületbontásokból származik - az ingatlantulajdonosok saját ingatlanaikon hasznosítják. 
 
A 10. táblázat alapján megállapítható, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 
közigazgatási területén keletkező összes kezelt nem veszélyes hulladék hasznosítási aránya 
13,5 %, ami kevés, a keletkező hulladék 66,5 %-a hulladéklerakóban történő lerakásra kerül, 
tehát ez jelentős hányadot képvisel. A keletkező hulladékok 22 %-át teszi ki a szippantásra 
kerülő települési folyékony hulladék, amit az edelényi és aggteleki szennyvíztisztító telepen 
kezelnek. 
 
2.4.2. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok 
 
11. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén keletkező a települési 

szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött kiemelten kezelendő veszélyes 
hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 

Hulladék 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb 

kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 
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Hulladék 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb 

kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Vegyipari, gyógyszeripari és 
műanyagipari 
 

0 0 0,101 2 0 0 5,94 98 

Gépipari 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alumíniumipari 0 0 0 0 0 0 0 0 
Egyéb ágazati (energiaipari, 
bányászati, kohászati és ipari 
szennyvíztisztítási) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PCB és PCT tartalmú hulladékok 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Hulladékolajok 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akkumulátorok, elemek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elektronikai termékek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kiselejtezett gépjárművek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Egészségügyi 0 0 0,86 46 0 0 1 54 
Állati eredetű 0 0 0 0 0 0 0 0 
Növényvédő szerek és csomagoló 
eszközeik 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Azbeszt 0 0 0 0 0 0 0 0 
Összesen: 0 0 0,961 14 0 0 5,94 86 

 
A hulladékmérleg felállítása az ismert (az önkormányzatok, termelői és szolgáltatói kör 
egyedi adatszolgáltatásából és azok kalkulálásából, illetve becslésekből származó) keletkező 
mennyiségek alapján történt. 
 
Látható, hogy a keletkező vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari, egészségügyi 
hulladékok kis része kerül égetésre az ÉMK Kft. veszélyes hulladékégetőjébe.  
 
 
2.4.3. Csomagolási hulladékok 
 
12. táblázat Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén keletkező a települési 

szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelési 
arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 

Hulladék 
Hasznosítás Égetés Lerakás 

Egyéb 
kezelt 

t/év % t/év % t/év % t/év % 
Papír és karton csomagolási hulladék 
 

44,3 100 0 0 0 0 0 0 

Műanyag csomagolási hulladék 17,2 100 0 0 0 0 0 0 
Fa csomagolási hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fém csomagolási hulladék 0,2 100 0 0 0 0 0 0 
Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Egyéb kevert csomagolási hulladék 28,8 100 0 0 0 0 0 0 
Üveg csomagolási hulladék 16,9 100 0 0 0 0 0 0 
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Hulladék 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb 

kezelt 
t/év % t/év % t/év % t/év % 

Textil csomagolási hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 
Összesen: 107,4 100 0 0 0 0 0 0 

 
A hulladékmérleg felállítása az ismert (az önkormányzatok, termelői és szolgáltatói kör 
egyedi adatszolgáltatásából és azok kalkulálásából, illetve becslésekből származó) keletkező 
mennyiségek alapján történt. 
A táblázat alapján megállapítható, hogy a Társulás területén keletkező, szelektíven gyűjtött 
hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül. 
 
 
3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén csak hulladékok gyűjtése, illetve 
begyűjtése történik a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben leírt követelményeknek 
megfelelően.  
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező szilárd hulladékot a környezet szennyezését 
kizáró módon köteles gyűjteni. A szilárd hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő 
gyűjtőedényben történhet. 
A fentieken az elszállításon és a fent említett hulladéklerakáson kívül egyéb hulladékkezelési 
tevékenység nem történik a vizsgált területen. A hatályos jogszabályokban 
meghatározottaktól eltérő speciális helyi vagy egyedi műszaki követelmény nincs.  
 
 
4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések  
 
A települések területén működő, nem az önkormányzat felelősségi körébe tartozó cégek és 
vállalkozások a keletkező veszélyes hulladékaik mennyiségéről rendszeres bejelentést tesznek 
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé 
és ezen hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodnak. 
 
A Társulás területén bevezetett szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően a csomagolási 
hulladékok elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, melyek a Társulás területéről történő elszállítás 
és átvétel után hasznosításra kerülnek. A szelektív gyűjtési módok eltérőek a településeken, 
zsákos gyűjtési rendszer és szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése terjedt el. 
 
13. táblázat Szelektív gyűjtési módok 
 

Település Szelektív gyűjtési módok 

Abod Zsákos gyűjtési rendszer 
Aggtelek Zsákos gyűjtési rendszer, hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Balajt Zsákos gyűjtési rendszer 
Becskeháza Zsákos gyűjtési rendszer 
Bódvalenke Zsákos gyűjtési rendszer 
Bódvarákó Zsákos gyűjtési rendszer, hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Bódvaszilas Hulladékgyűjtő sziget (4 db) 
Boldva Hulladékgyűjtő sziget (2 db) 
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Település Szelektív gyűjtési módok 

Borsodszirák Zsákos gyűjtési rendszer 
Damak Zsákos gyűjtési rendszer 
Debréte Zsákos gyűjtési rendszer 
Edelény Hulladékgyűjtő sziget (9 db) 
Égerszög Zsákos gyűjtési rendszer 
Galvács Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Hangács Zsákos gyűjtési rendszer 
Hegymeg Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Hidvégardó Zsákos gyűjtési rendszer, hulladékgyűjtő sziget (2 db) 
Irota Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Jósvafő Zsákos gyűjtési rendszer, hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Komjáti Zsákos gyűjtési rendszer 
Ládbesenyő Zsákos gyűjtési rendszer 
Lak Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Martonyi Zsákos gyűjtési rendszer 
Meszes Zsákos gyűjtési rendszer 
Nyomár Zsákos gyűjtési rendszer 
Perkupa Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Rakaca Zsákos gyűjtési rendszer 
Rakacaszend Zsákos gyűjtési rendszer 
Szakácsi Zsákos gyűjtési rendszer 
Szalonna Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Szendrő Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Szendrőlád Hulladékgyűjtő sziget (3 db) 
Szin Zsákos gyűjtési rendszer 
Szinpetri Zsákos gyűjtési rendszer 
Szögliget Zsákos gyűjtési rendszer 
Szőlősardó Zsákos gyűjtési rendszer 
Szuhogy Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Teresztenye Zsákos gyűjtési rendszer, hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Tomor Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
Tornabarakony Hulladékgyűjtő sziget (4 db) 
Tornakápolna Zsákos gyűjtési rendszer 
Tornanádaska Zsákos gyűjtési rendszer 
Tornaszentandrás Zsákos gyűjtési rendszer 
Tornaszentjakab Zsákos gyűjtési rendszer 
Varbóc Zsákos gyűjtési rendszer 
Viszló Zsákos gyűjtési rendszer 
Ziliz Hulladékgyűjtő sziget (1 db) 
 
 
5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre 

felhatalmazott vállalkozások  
 
5.1 A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése 

hulladéktípusok szerint 
 



 47

 
5.1.1. A hulladékok gyűjtése és szállítása  
 
 
 
 
 
14. táblázat  A keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és elhelyezése a 

vizsgált településekre vonatkozóan   
    

Település 
Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvev
szer

Abod 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék- 

kezelő 
Centrum 

Vencel és társa 
2005 Kft. 
Edelény 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Non profit Kft. 

- 

Aggtelek 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Barcika Vízmű 
Kft. 

Aggtelek 
szennyvíztisztító 

telep 

Barcika Vízmű 
Kft. 

Sajókazai 
Hulladék

Centrum

Balajt 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék- 

kezelő 
Centrum 

Borsod Bau 
2000 Kft. 
Edelény 

Borsod Bau 2000 
Kft. Edelény - 

Becskeháza 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Bódvalenke 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Bódvarákó 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék- 

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Bódvaszilas 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék- 

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika - 

Boldva 
AVE Miskolc 

Kft. 
Hejőpapi 

Hulladéklerakó 
AVE Miskolc 

Kft. 
Hejőpapi 

Hulladéklerakó 
Bódva 

Közmű Kft. 

Szirák Farm 
Kft. 

Borsod

Borsodszirák 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

szennyvíztisztító 
- 
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Település 
Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvev
szer

Damak 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Bódva Közmű 
Kft. 

Boldvai 
Szennyvíztisztító 

- 

Debréte 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Edelény 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Non profit Kft.. 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Non profit Kft. 

ÉHG Zrt. 
Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék

Centrum

Égerszög 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Galvács 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Hangács 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

Szennyvíztisztító 
- 

Hegymeg 
Cirkont Zrt. 

Miskolc 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Borsodkomm 
Kft. 

Edelényi 
szennyvíztisztító 

- 

Hidvégardó 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Irota 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
Borsodkomm 

Kft. 
Edelényi 

szennyvíztisztító 
- 

Jósvafő 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

. ÉHG Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉHG Zrt. 
Kazincbarcika 

- 

Komjáti 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- -  

Ládbesenyő 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 
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Település 
Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvev
szer

Lak 
Cirkont Zrt. 

Miskolc 
Cirkont Zrt. 

Miskolc 

CSER-
KOMKRA Kft. 

Edelény 

CSER-
KOMKRA Kft. 

Edelény 
- 

Martonyi 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Meszes 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Nyomár 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

szennyvíztisztító 
- 

Perkupa 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika - 

Rakaca 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Rakacaszend 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Szakácsi 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
- - - 

Szalonna 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Szendrő 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Szendrőlád 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika. 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

- 

Szin 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 
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Település 
Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvev
szer

Szinpetri 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 
 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

- 

Szögliget 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika - 

Szőlősardó 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Szuhogy 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

 

Teresztenye 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Megrendelésre n.a. - 

Tomor 
Cirkont Zrt. 

Miskolc 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Borsodkomm 
Kft. 

Edelényi 
szennyvíztisztító 

- 

Tornabarakony 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Tornakápolna 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Tornanádaska 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Tornaszentandrás 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Szennyvíztisztító 
CLAIR-TECH 

Kft. 

Szennyvíztisztító 
CLAIR-TECH 

Kft. 
- 

Tornaszentjakab 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 
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Település 
Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvev
szer

Varbóc 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

Önkormányzat n.a. - 

Viszló 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

- - - 

Ziliz 
AVE Miskolc 

Kft. 
AVE Miskolc 

Kft. 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

szennyvíztisztító 
- 

 
 
15. táblázat  A keletkező, települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten 

kezelendő veszélyes hulladékok, szállítása és elhelyezése a vizsgált 
településekre vonatkozóan     

Település 

Vegyipari, gyógyszeripari és 
műanyagipari 

Egészségügyi 

Gyűjtés, szállítás Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, szállítás Átvevő 
szervezet 

Abod n.a. n.a. n.a. n.a. 
Aggtelek n.a. n.a. n.a. n.a. 
Balajt n.a. n.a. n.a. n.a. 
Becskeháza n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvalenke n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvarákó n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvaszilas n.a. n.a. n.a. n.a. 

Boldva n.a. n.a. 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
Borsodszirák n.a. n.a. n.a. n.a. 

Damak n.a. n.a. n.a. n.a. 

Debréte n.a. n.a. n.a. n.a. 

Edelény 
Hungaropharma 
Zrt. Budapest 

Recyclomed 
Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
Budapest 

ÉMK Kft. 
Sajóbábony 

ÉMK Kft. 
Sajóbábony 

Égerszög n.a. n.a. n.a. n.a. 

Galvács n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hangács 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
n.a. n.a. 

Hegymeg n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hidvégardó n.a. n.a. 
Meditrade Bt. 

Miskolc 
Meditrade Bt. 

Miskolc 

Irota n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Település 

Vegyipari, gyógyszeripari és 
műanyagipari 

Egészségügyi 

Gyűjtés, szállítás Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, szállítás Átvevő 
szervezet 

Jósvafő n.a. n.a. n.a. n.a. 
Komjáti n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ládbesenyő n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lak n.a. n.a. n.a. n.a. 

Martonyi n.a. n.a. n.a. n.a. 

Meszes n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nyomár n.a. n.a. n.a. n.a. 
Perkupa n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rakaca 
Zöld Zóna 

Környezetvédelmi 
Kft. Budapest 

n.a. n.a. n.a. 

Rakacaszend n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szakácsi n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szalonna n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szendrő 
Meditrade Bt. 

Miskolc 
Meditrade Bt. 

Miskolc n.a. n.a. 

Szendrőlád 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
n.a. n.a. n.a. 

Szin 
Zöld Zóna 

Környezetvédelmi 
Kft. Budapest 

n.a. 
Zöld Zóna 

Környezetvédelmi 
Kft. Budapest 

n.a. 

Szinpetri n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szögliget n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szőlősardó n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szuhogy n.a. n.a. n.a. n.a. 
Teresztenye n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tomor n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornabarakony n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornakápolna n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornanádaska n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentandrás n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszentjakab n.a. n.a. n.a. n.a. 
Varbóc n.a. n.a. n.a. n.a. 
Viszló n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ziliz n.a. n.a. 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
ÉMK Kft. 

Sajóbábony 
 
 
16. táblázat  A keletkező, települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött csomagolási   

hulladékok szállítása és elhelyezése a vizsgált településekre vonatkozóan 

Település Papír és karton 
csomagolási hulladék 

Műanyag csomagolási 
hulladék 

Egyéb kevert 
csomagolási 

hulladék 

Üveg 
csomagolási 

hulladék 
 

Fém 
hulladék 
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Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Abod 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc-
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Aggtelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Balajt 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Becskeháza n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvalenke n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvarákó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bódvaszilas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Boldva 
AVE 

Miskolc 
Kft. 

AVE Miskolc 
Kft. 

AVE 
Miskolc 

Kft. 

AVE Miskolc 
Kft. 

n.a. n.a. 
AVE 

Miskolc 
Kft. 

AVE 
Miskolc 

Kft. 
n.a. n.a. 

Borsodszirák n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Damak n.a. n.a. 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Debréte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Edelény 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

  

Égerszög n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Galvács n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hangács n.a. n.a. 
AVE 

Miskolc 
AVE Miskolc 

Kft. 
n.a. n.a. 

AVE 
Miskolc 

Kft 

AVE 
Miskolc 

Kft. 

AVE 
Miskolc 

Kft. 

AVE 
Miskolc 

Kft. 
Hegymeg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hidvégardó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Irota n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Jósvafő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Komjáti n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ládbesenyő 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Lak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Martonyi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Meszes 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

n.a. n.a. 

Nyomár n.a. n.a. 
AVE 

Miskolc 
Kft. 

AVE Miskolc 
Kft. 

n.a. n.a. n.a. n.a. 
AVE 

Miskolc 
Kft. 

AVE 
Miskolc 

Kft. 
Perkupa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakaca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Rakacaszend n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szakácsi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szalonna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szendrő 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladékkezelő 

Centrum 
n.a. n.a. 

ÉHG 
Zrt. 

Kazinc- 
barcika 

Sajókazai 
Hulladék-

kezelő 
Centrum 

n.a. n.a. 
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Település 

Papír és karton 
csomagolási hulladék 

Műanyag csomagolási 
hulladék 

Egyéb kevert 
csomagolási 

hulladék 

Üveg 
csomagolási 

hulladék 
 

Fém 
hulladék 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Szendrőlád n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Szín n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szinpetri n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szögliget n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szőlősardó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Szuhogy n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Teresztenye n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tomor n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornabara- 
kony 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tornakápolna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornanádaska n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tornaszent- 
andrás 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tornaszent- 
jakab 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Varbóc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Viszló n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ziliz n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
 
17. táblázat  Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás településeinek szennyvíz elvezető 

hálózattal való ellátottsága (2010) 

Település Szennyvízelvezető hálózat Rákötések aránya (%) 

Abod Van n.a. 
Aggtelek Van 80 
Balajt Van 10 
Becskeháza Nincs - 
Bódvalenke Nincs - 
Bódvarákó Nincs - 
Bódvaszilas Nincs - 
Boldva Van 6 
Borsodszirák Van 3 
Damak Van 10 
Debréte Nincs - 
Edelény Van 86 
Égerszög Van n.a. 
Galvács Nincs - 
Hangács Van 4 
Hegymeg Van n.a. 
Hidvégardó Nincs - 
Irota Nincs - 
Jósvafő Nincs - 
Komjáti Nincs - 
Ládbesenyő Van 36 
Lak Van 65 
Martonyi Van 32 
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Település Szennyvízelvezető hálózat Rákötések aránya (%) 

Meszes Van 64 
Nyomár Van - 
Perkupa Van 92 
Rakaca Nincs - 
Rakacaszend Nincs - 
Szakácsi Nincs - 
Szalonna Van 50 
Szendrő Van 2 
Szendrőlád Nincs - 
Szin Van 43 
Szinpetri Van 94 
Szögliget Van 88 
Szőlősardó Van n.a. 
Szuhogy Van 34 
Teresztenye Van 46 
Tomor Van 28 
Tornabarakony Nincs - 
Tornakápolna Nincs - 
Tornanádaska Nincs - 
Tornaszentandrás Van n.a. 
Tornaszentjakab Van 100 
Varbóc Nincs - 
Viszló Nincs - 
Ziliz Van 2 
 
 
A Társulás területén a bevezetett szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően a csomagolási 
hulladékok egy részének és a veszélyes, kiemelten kezelendő hulladékok egy részének 
szállítása a többi hulladéktól elkülönítetten történik. 
Az 14. táblázatban látható, hogy a szippantott települési folyékony hulladék elhelyezése a 
települések jelentős részén nem megoldott.  
A 17. táblázat pedig megmutatja, hogy a települések szennyvízelvezető hálózattal való 
ellátottsága nagyon szegényes. 
 
A nem veszélyes, veszélyes és csomagolási hulladékokat begyűjtő szervezetek begyűjtő 
kapacitása meghaladja a begyűjtött mennyiséget.   
A Társulás területén nem engedélyezett felhalmozott hulladék tárolás, így nincs szükség ilyen 
jellegű fejlesztésre, rekultivációra. 
 
 
5.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység ismertetése, jellemzése 
 
A területen szilárd hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik.  
A szippantott települési folyékony hulladék egyik része szennyvíztisztítóba, másik része a 
környezetbe kerül elhelyezésre. A szennyvízelvezető hálózattal ellátott települések esetében a 
szennyvízelvezető hálózatra rákötött lakások szennyvizét és a szippantott települési folyékony 
hulladékot az aggteleki, boldvai, edelényi szennyvíztisztító telepeken kezelik.  
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5.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban 

előírtakon túl ismertetendő tényezők 
 
5.2.1 Zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék, komposztálók ismertetése 
 
Edelény és Szendrő városokban a KEOP -6.2.0/A/09-2009-0048 kódszámú pályázat keretein 
belül 2010. október végére elhelyezésre került 8 db nagy komposztáló  keret közösségi 
komposztálás megvalósítása céljából, valamint 4 db benzines komposztaprító gép került 
elhelyezésre az ide érkező zöld hulladék aprítására. A komposztáló eszközöket a lakosság és 
az intézmények vehetik igénybe, a zöld hulladék elhelyezésére. A keletkező komposztot saját 
céljaikra a termőföldek minőségének javítására használhatják fel. 
A két város lakossága részére összesen 220 db kis komposztáló keret került kiosztásra, 
amihez ingyenesen bérelhető komposztaprító berendezések segítségével a lakosságnak 
lehetősége van otthoni komposztálásra is. 2011-től érezhető lesz a keletkező kerti és zöld 
hulladék mennyiségének csökkenése a lerakott hulladékban. 
A többi településen anyagi fedezet hiányában nem valósult meg, a településeken keletkező 
kerti hulladékot a lakosság saját ingatlanán elégeti. 
 

5.2.2. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a keletkező nem veszélyes 
hulladékok közül a kommunális szennyvíziszap 3,2 %-a mezőgazdasági célra kerül 
hasznosításra, az építési-bontási és egyéb inert hulladékok 100 %-át pedig területek 
feltöltésére használják. Mindez a Társulás területén történik. 
A keletkező összes települési szilárd hulladék elszállításra, majd lerakásra kerül (kivéve az 
illegális lerakást és a szelektíven gyűjtött hulladékokat) a Társulás területén kívül. Itt meg kell 
említeni, hogy azok az emberek, akik guberálással tudják biztosítani a megélhetőségüket, 
bizonyos fokú hulladékválogatást végeznek, ami jelentéktelen az összes keletkező 
hulladékhoz képest. 
 
A kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok nem kerülnek hasznosításra, a begyűjtött és 
elszállított mennyiség ártalmatlanítása viszont megoldott a Társulás területén kívül. 
 
A szelektív gyűjtési rendszerek segítségével begyűjtött és elszállított csomagolási hulladékok 
mennyisége teljes egészében hasznosításra kerül, szintén a Társulás területén kívül. 
 
 
5.2.3. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok 

mennyisége (aránya), és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány) 
 
A Társuláshoz tartozó településeken keletkező települési szilárd hulladékban a biológiailag 
lebomló szerves hulladék aránya változó, évszakhoz köthető. Ez az arány a nyári időszakban 
kb. 15%, téli időszakban kb. 5% körüli, mivel nyáron több a zöldségekből, gyümölcsökből, 
kerti nyesedékek egy részéből származó hulladék keletkezik, mint télen. Ezen biológiailag 
lebomló szerves hulladékok (főként kerti zöld hulladékok) kezelésére és különválasztására 
Edelény és Szendrő városokban a 8 db nagy méretű  keret, valamint a 4 db nagy teljesítményű 
benzines komposztaprító berendezés lehetőséget ad a lakosság illetve az intézmények körében 
keletkezett zöld hulladék közösségi komposztálására.  
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A két város lakossága részére összesen 220 db kis komposztáló keret került kiosztásra, 
amihez ingyenesen bérelhető komposztaprító berendezések segítségével a lakosságnak 
lehetősége van otthoni komposztálásra is. Tehát a két városban 2011. évtől várható a lerakott 
biológiailag lebomló szerves hulladék arányának jelentős csökkenése. A keletkező és 
hasznosításra kerülő komposzt mennyisége nőni fog. 

A többi településen anyagi fedezet hiányában nem valósult meg, a településeken keletkező 
kerti, zöld hulladékot a lakosság saját ingatlanán elégeti, vagy a települési szilárd hulladékkal 
együtt kerülnek elszállításra és lerakásra. 

Az állati hullák mennyiségéről adat nem áll rendelkezésre, ennek egy részét a SZATEV Zrt. 
dolgozza fel Szikszón. 
 
 
5.2.4. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok 

mennyisége településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként 
 
18. táblázat Települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége (t/év) 

Település 

Települési folyékony hulladékok  Szennyvíziszapok

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) 

Begyűjtött mennyiség 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) Kezelés módja
Társulás 
területén 
marad 
(t/év) 

Társulás 
területéről 

kiszállításra 
kerül (t/év) 

Abod 5 500 n.a. 0 
Vencel és társa 

2005 Kft. 
Edelény 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Non profit Kft. 

0 

Aggtelek 2 600 n.a. 0 
Barcika Vízmű 

Kft. 

Aggtelek 
szennyvíztisztító 

telep 
200 

Lerakás 
(Sajókazai 

Hulladékkezel
Centrum)

Balajt 9 000 n.a. 0 
Borsod Bau 
2000 Kft. 
Edelény 

Borsod Bau 2000 
Kft. Edelény 0 

Becskeháza 900 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Bódvalenke 4 000 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Bódvarákó 3 000 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 

Bódvaszilas 955 0 650 ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 0 

Boldva 15 000 0 120 
AVE Miskolc 

Kft. 
Hejőpapi 

Hulladéklerakó 
23 

Hasznosítás 
(mezőgazdasági 

célra 
Borsodszirákon) 

Borsodszirák 9100 n.a. 0 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

szennyvíztisztító 
0 

Damak 5007 350 0 Bódva Közmű 
Kft. 

Boldvai 
Szennyvíztisztító 

0 

Debréte 500 0 0 - - 0 
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Település 

Települési folyékony hulladékok  Szennyvíziszapok

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) 

Begyűjtött mennyiség 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) Kezelés módja
Társulás 
területén 
marad 
(t/év) 

Társulás 
területéről 

kiszállításra 
kerül (t/év) 

Edelény 90 000 n.a. 0 
Borsodi 

Közszolgáltató 
Non profit Kft.. 

Borsodi 
Közszolgáltató 
Non profit Kft. 

500 

Lerakás 
(Sajókazai 

Hulladékkezel
Centrum)

Égerszög 1 280 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Galvács 2 000 0 0 - - 0 

Hangács 10449 450 0 Bódva Közmű 
Kft. 

Boldvai 
Szennyvíztisztító 

0 

Hegymeg 800 n.a. 0 
Borsodkomm 

Kft. 
Edelényi 

szennyvíztisztító 
0 

Hidvégardó 14 800 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 

Irota 2 300 n.a. 0 
Borsodkomm 

Kft. 
Edelényi 

szennyvíztisztító 
0 

Jósvafő 7 000 0 15 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 
ÉHG Zrt. 

Kazincbarcika 
0 

Komjáti 10 0 0 - - 0 
Ládbesenyő 6 500 0 0 - - 0 

Lak 12 000 n.a. 0 
CSER-

KOMKRA Kft. 
Edelény 

CSER-
KOMKRA Kft. 

Edelény 
0 

Martonyi 8 500 0 0 - - 0 
Meszes 3 400 0 0 - - 0 

Nyomár 5483 300 0 Bódva Közmű 
Kft. 

Boldvai 
szennyvíztisztító 

0 

Perkupa 19 000 0 120 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 0 

Rakaca 16 000 0 0 - - 0 
Rakacaszend 8 000 0 0 - - 0 
Szakácsi 3 100 0 0 - - 0 
Szalonna 16 000 0 0 - - 0 
Szendrő 55 000 0 0 - - 0 

Szendrőlád 2600 0 1 800 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 
0 

Szin 15 000 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 

Szinpetri 9 365 0 230 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 
ÉRV Zrt. 

Kazincbarcika 
0 

Szögliget 15 000 0 185 ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 0 

Szőlősardó 280 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 

Szuhogy 18 753 0 225 ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

ÉRV Zrt. 
Kazincbarcika 

0 

Teresztenye 243 n.a. 0 Megrendelésre n.a. 0 
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Település 

Települési folyékony hulladékok  Szennyvíziszapok

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) 

Begyűjtött mennyiség 

Gyűjtés, 
szállítás 

Átvevő 
szervezet 

Keletkező 
mennyiség 

(t/év) Kezelés módja
Társulás 
területén 
marad 
(t/év) 

Társulás 
területéről 

kiszállításra 
kerül (t/év) 

Tomor 14 800 120 0 
Borsodkomm 

Kft. 
Edelényi 

szennyvíztisztító 
0 

Tornabarakony 510 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Tornakápolna 240 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Tornanádaska 11 000 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 

Tornaszentandrás 7 0 3 
Szennyvíztisztító 
CLAIR-TECH 

Kft. 

Szennyvíztisztító 
CLAIR-TECH 

Kft. 
0 

Tornaszentjakab 5 700 0 0 - - 0 
Varbóc 1 500 n.a. 0 Önkormányzat n.a. 0 
Viszló 1 800 0 0 - - 0 

Ziliz 1 900 n.a. 0 
Bódva Közmű 

Kft. 
Boldvai 

szennyvíztisztító 
0 

Összesen: 435 882 1 220 3 348 - - 723 
 
Damak, Hangács, Nyomár, Tomor a 18. táblázatban feltüntetett mennyiségű települési 
folyékony hulladékot, továbbá Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, 
Borsodszirák, Edelény, Égerszög, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Lak, Szin, Szőlősardó, 
Teresztenye, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Varbóc, Ziliz ismeretlen 
mennyiségű települési folyékony hulladékot juttat a 18. táblázatban látható, a Társulás 
területén belül lévő ártalmatlanító helyekre.  
Bódvaszilas, Boldva, Jósvafő, Perkupa, Szendrőlád, Szinpetri, Szögliget, Szuhogy, 
Tornaszentandrás települések a 18. táblázatban látható, Társulás területén kívül található 
ártalmatlanító helyekre szállítják a folyékony hulladékot 
A többi településen nem történik települési folyékony hulladék begyűjtés. 
 
A begyűjtött mennyiség csak kis része a ténylegesen keletkező települési folyékony hulladék 
mennyiségének. 
Jelentős azon települési folyékony hulladék mennyisége (~ 435 882 t/év), amely a nem 
vízzáró szennyvíz tárolókból, illetve a lakosság által kerül a talajba. Ez a mennyiség a felszín 
alatti vizek súlyos elszennyeződését okozza. 
 
Az aggteleki és edelényi szennyvíztisztítókban keletkező szennyvíziszap a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrumba kerül elszállításra. 
A boldvai szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Társulás területén lévő, az 14. 
táblázatban feltüntetett helyre kerül elszállításra. 
 
 
5.2.5. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése 
 
19. táblázat  A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége 
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Szennyvíztisztító mű telephelye 
Összes mennyiség 

(t/év) 

Összes mennyiség 
Szárazanyag 

(t/év) 
Aggtelek 200 163 
Boldva 23 19 
Edelény 500 408 

 
Az 19. táblázatban látható, hogy a keletkező szennyvíziszap szárazanyag tartalma kb. 80-
85%. 

 
Az boldvai szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap Borsodszirákon kerül 
hasznosításra mezőgazdasági célra, az aggteleki szennyvíztisztító telepen keletkező 
mennyiséget a Barcika Vízmű Kft., az edelényi szennyvíztisztító telepen keletkező 
mennyiséget az ÉHG Zrt. szállítja el a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba. 
 
 
6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 
 
6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak 

végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa 
 
20. táblázat  A nem veszélyes hulladékok keletkezésének várható mennyisége (az ismert 

adatok alapján) az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás területén (t/év) 

Hulladék 
2010 
(t/év) 

2013 
(t/év) 

2016 
(t/év) 

Települési szilárd hulladék 13 150 13 000 12 000 
Települési folyékony hulladék 435 882  420 000 400 000 
Kommunális szennyvíziszap 723 1 000 1 500 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 2 906 3 000 3 200 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok 

n.a. n.a. n.a. 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok n.a. n.a. n.a. 
 
A települési szilárd hulladék képződése tömegében kis mértékű csökkenés várható a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetésének köszönhetően (csomagoló anyagok elkülönített gyűjtése), 
továbbá érezhető lesz a Szendrőben és Edelényben beindított komposztálás hatása is, mely 
tovább fogja csökkenteni a lerakandó települési szilárd hulladék mennyiségét. A 
csomagolóanyagok és a könnyűfrakció térnyerése miatt azonban a hulladék térfogatának évi 
csak 1-2%-os növekedése várható, mivel ennek nagy részét kompenzálja a szelektív gyűjtés 
bevezetése. 
 
A települési folyékony hulladék mennyisége a szennyvízelvezetési program előrehaladása 
miatt folyamatosan csökken, ennek következtében viszont a kommunális szennyvíziszap 
mennyisége jelentősen növekedni fog. 
 
Az önkormányzatok felelősségi körében keletkező építési-bontási és egyéb inert hulladékok 
mennyisége növekvő tendenciát mutat. 
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21. táblázat  Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok 
keletkezésének várható mennyisége (az ismert adatok alapján) az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulás területén (t/év) 

Hulladék 
2010 
(t/év) 

2013 
(t/év) 

2016 
(t/év) 

Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari 
 

6,041 7 7 

Gépipari 0 0 0 
Alumíniumipari 0 0 0 
Egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és 
ipari szennyvíztisztítási) 

0 0 0 

PCB és PCT tartalmú hulladékok 
 

0 0 0 

Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. 
Akkumulátorok, elemek n.a. n.a. n.a. 
Elektronikai termékek n.a. n.a. n.a. 
Kiselejtezett gépjárművek n.a. n.a. n.a. 
Egészségügyi 1,86 2 2 

Állati eredetű n.a. n.a. n.a. 
Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik n.a. n.a. n.a. 
Azbeszt n.a. n.a. n.a. 
 
A vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari, egészségügyi veszélyes hulladékok mennyisége 
kis mértékben növekedni fog.  
 
22. táblázat  Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok keletkezésének várható 
mennyisége (az ismert adatok alapján) az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulás területén (t/év) 

Hulladék 
2010 
(t/év) 

2013 
(t/év) 

2016 
(t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 
 

44,3 55 70 

Műanyag csomagolási hulladék 17,4 25 35 
Fa csomagolási hulladék 0 0 0 
Fém csomagolási hulladék 0,2 1 1,5 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 0 0 0 
Egyéb kevert csomagolási hulladék 28,8 35 40 
Üveg csomagolási hulladék 16,9 25 30 
Textil csomagolási hulladék 0 0 0 
 
A Társulás területéhez tartozó összes településen bevezetett szelektív hulladékgyűjtés keretein 
belül szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok mennyiségének jelentős növekedése 
várható a vizsgált területen a lakosság egyre környezettudatosabb gondolkodásának 
következtében. 
 
 
6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen 
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A végső lerakóhelyre kerülő veszélyes és nem-veszélyes hulladék mennyiségét egyaránt 
csökkenteni kell, ami a már bevezetett szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának 
növelésével érhető el. 
 
Települési szilárd hulladék, biológiailag lebomló hulladék: 
 
Ebben az alfejezetben nem a keletkezett mennyiség, hanem a lerakott mennyiség csökkentési, 
illetve a keletkezett mennyiség legnagyobb arányú hasznosítási céljai szerepelnek. 
  
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében a települési szilárd 
hulladékban megjelenő lerakással ártalmatlanított biológiailag bomló szervesanyag-
tartalmat  2014. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni. A rendszernek ki kell terjednie a 
kerti és közterületi zöldhulladékra, a konyhai szerves hulladékra, az élelmiszeripari és a 
papírhulladékra egyaránt. A bio- és zöldhulladék esetében az elkülönített gyűjtést követően 
aerob vagy anaerob bontási eljárásokkal biztosítani kell a begyűjtött hulladék lebomlását és a 
képződő "komposzt" felhasználását főleg a mezőgazdaságban. A biológiai úton lebontható 
növényi és állati hulladék lerakását teljesen meg kell szüntetni. Az állati hulladékokat 
feldolgozásra, a fertőzésveszélyes hulladékot hulladékégetőbe kell szállítani.  
 
Az Edelényben és Szendrőben létesült közösségi komposztáló berendezések kapacitását és 
kihasználtságát növelni kell, továbbá a többi nagyobb településen is létesíteni kell 
komposztáló udvarokat így is csökkentve a települési hulladék mennyiségét és hasznosítva a 
keletkező kerti, zöld hulladékokat. 
 
A papírhulladék hasznosításának növelése érdekében intézkedéseket kell hozni a 
papírhulladék begyűjtésére. 
 
Edelényben és Szendrőben hulladékudvarok létesítésére kerül sor 2011. év tavaszára, ahonnan 
a szelektíven begyűjtött hulladékot a kommunális szolgáltató szállítja majd el a megfelelő 
hasznosító helyekre, illetve a nem hasznosítható hulladékot a megfelelő hulladéklerakóba. 
 
Települési folyékony hulladék 
 
A települési folyékony hulladék mennyisége folyamatosan csökken a csatornázási és 
szennyvízelvezetési program előrehaladásával.  
A cél a szennyvíz csatornahálózat kiépítése minden településen a szükséges 
szennyvíztisztítókkal, a szennyvíz csatornázottság 100%-os lefedési arányának elérése és a 
településeken lévő összes ingatlan rákötése a szennyvízelvezető hálózatokra, az ingatlanokon 
lévő egyedi szennyvíztárolók megszűntetése, (melyek nem vízzáróak), tehát a települési 
folyékony hulladék keletkezésének, illetve a talajba való jutásának a minimálisra szorítása, 
mely végzése folyamatos. 
Ezen cél megvalósításáig el kell érni a még a szennyvízelvezető hálózatra rá nem kötött 
ingatlanokon lévő szennyvíztároló létesítményekből a szennyvíz minél nagyobb arányú 
összegyűjtését és elszállítását a szükséges engedélyekkel rendelkező szennyvíztisztítókba. 
 
 
Kommunális szennyvíziszap 
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A keletkező szennyvíziszap mennyisége folyamatosan növekszik, mert a szennyvízelvezetési 
program előrehaladásával egyre több lesz a kezelendő szennyvíz mennyisége.  
A keletkező és hasznosítandó iszapmennyiséget a szennyvíztisztítási és iszapkezelési 
technológiákkal a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A hasznosításra nem alkalmas iszapok 
mennyiségét fokozatosan csökkenteni kell. Meg kell valósítani a képződő szennyvíziszapok 
olyan előkezelését, mely lehetővé teszi az iszapok mezőgazdaságban való lehető legnagyobb 
arányú hasznosítását vagy a hulladék lerakására, illetve égetésére vonatkozó követelmények 
betartását. 2016-ig el kell érni a keletkező szennyvíziszap minimum 65%-os hasznosítási 
arányát.  
 
 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 
 
Az építési-bontási hulladék jelentős hányada - kivéve pl. a festékmaradékokat, 
ragasztómaradékokat, az azbeszttartalmú szigeteléseket, a szénkátrányt tartalmazó 
bitumenhulladékot, a tartósító szerekkel kezelt fahulladékot - nem veszélyes inert hulladék. 
Csökkentési célkitűzés a technológiák ismeretében nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a 
szakértői vélemények hosszútávon is a keletkező hulladék mennyiségének évenkénti 
kismértékű növekedését jósolják. A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése 
egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás növelésével lehetséges. Ez egyrészt a regionális 
rendszer keretein belül beszerzett mobil törő gépsor, másrészt a környező hasznosító 
telephelyek igénybevételével valósulhat meg. 

Hasznosítási célként az építési és bontási hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítása 
fogalmazható meg. Az építési és bontási törmelékek hasznosítása környezeti szempontból is 
indokolt: feldolgozásával az építkezéseknél használható alapanyagot jelent, amivel a 
természetes alapanyagforrásokat kíméljük, a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. 
A bontási hulladékok újrahasznosítása érdekében be kell vezetni a szelektív bontási 
gyakorlatot. Az építési bontási hulladék elhelyezési gyakorisága, miszerint azokat az adott 
területen lévő mélyebben fekvő területeken helyezik el, nem folytatható. A területfeltöltés 
hulladékhasznosításnak minősülő tevékenység, amely csak hulladékkezelési engedély 
birtokában végezhető. Az önkormányzatokkal szerződésben álló hulladékszállító szervezetek 
rendelkeznek megfelelő engedéllyel az építési és bontási hulladékok hasznosítására. A 
válogatás utáni hasznosítás lenne a megfelelő eljárás az önkormányzatok által felhasznált nem 
veszélyes hulladékokra. 
A veszélyes összetevőket külön kell választani és veszélyes hulladéklerakóba szállítani. 
 
 
Egészségügyi- és egyéb veszélyes hulladékok 
 
A nem az önkormányzat felelősségi körében lévő intézményekben keletkező egészségügyi 
veszélyes hulladék teljes mennyisége veszélyes hulladékégetőbe kerülhet elszállításra, tehát 
nem történik lerakás, sem anyagában történő hasznosítás. 
Minden településen meg kell szervezni a lakosságnál található gyógyszerek hulladékainak 
ellenőrzött begyűjtését és kezelését, célszerűen a gyógyszertárak és a gyógyszerforgalmazó 
cégek bevonásával, a gyártói felelősség érvényesítésével, majd a begyűjtött 
gyógyszerhulladékot közszolgáltatóval veszélyes hulladék égetőben kell szállítatni.  Ennek 
következtében csökkenni fog a lerakott települési szilárd hulladék mennyisége. 
 
Gondoskodni kell a települési szilárd hulladékban megjelenő 0,7-1,0 %-nyi veszélyes 
összetevők minél nagyobb arányú elkülönített begyűjtéséről és külön kezeléséről. 
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Csomagolási hulladékok 
 
A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2015-re el  kell érni, hogy a hulladékká vált 
csomagolóanyagok legalább 50 %-a hasznosításra kerüljön, ezen belül legalább 25 %-a 
anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % 
legyen. A hasznosításba beleértendő az anyagában történő hasznosítás (újrahasznosítás) 
mellett az energia-visszanyeréssel történő, a környezetet nem szennyező égetés is. 
Biztosítani kell az üveg, műanyag, stb. hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását is. 
 
A csomagolási hulladék szelektív gyűjtésének lehetősége adott a Társulás területén a lakosság 
részére, így meg kell oldani, hogy egyre nagyobb arányban kerüljenek ezen hulladékok 
anyagában történő vagy energetikai hasznosításra, így a lerakandó települési szilárd hulladék 
mennyisége jelentősen tovább fog csökkenni, ami meghosszabbítja a lerakók üzemeltetési 
élettartamát. 
 
 
Ipari és mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok 
 
Ezen hulladékok keletkezésének mennyiségéről nem áll adat a rendelkezésre. 
 
 
Összefoglalva: 
 
A fő cél az, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra. 
 
Nem veszélyes hulladéklerakóban csak a következő hulladékok helyezhetők el: 
 
- települési szilárd hulladék, amely kielégíti a nem-veszélyes hulladéklerakóban átvehető 

hulladékra a megállapított átvételi követelményeket, 
- egyéb nem veszélyes hulladékok, melyek kielégítik az átvételi követelményeket, 
- biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel, tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy 

más kezeléssel nyert olyan szennyvíztisztításból származó hulladék és csatornaiszap, 
amelyben a fekál coli és a fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége a kezelés 
során az eredeti érték 10%-a alá csökkent,  

- az előkezelés (befoglalás, beágyazás) után, nem veszélyes hulladékként kezelhető 
veszélyes hulladékok, melyek kielégítik az átvételi követelményeket. 

 
Tilos lerakni a következő hulladékokat: 
 
- folyékony hulladékot, 
- nyomás alatti gázt, 
- robbanásveszélyes hulladékot, 
- maró, oxidáló, tűzveszélyes hulladékot, 
- fertőző kórházi vagy más egészségügyi hulladékot, 
- előkezelés nélküli szennyvíziszapot, 
- állati hulladékot, 
- minden más típusú hulladékot, mely nem elégíti ki az átvételi követelményeket. 
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Az elkülönített begyűjtéssel és kezeléssel el kell érni, hogy 2016-ban a képződő 
hulladékmennyiség ellenére a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek legfeljebb a 3/4-e 
legyen és így a lerakási arány 60 % alá csökkenjen. 
 
A lerakási szabályokat összegezve megállapítható, hogy a települési lerakóra vonatkozóan 
részleges, de nagy mértékű lerakási korlátozás van érvényben a biológiailag bontható 
hulladékokra, illetve csökkenteni kell a lerakott települési hulladékban a veszélyes 
komponensek hányadát. 
 
A hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításához elengedhetetlen a szelektív gyűjtés 
hatékonyságának jelentős növelése. 
A tervidőszak végére el kell érni, hogy a képződő, nem biomassza jellegű hulladék mintegy 
felének anyagában történő vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon, lerakásra pedig csak 
a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerülhessen.  
 
A szelektív gyűjtés oka és az érintett hulladékok tehát az alábbiak: 
 
- a lerakási tilalom miatt külön gyűjtendő és kezelendő hulladékok gyűjtése 

=  biológiailag lebomló hulladékok 
=  veszélyes frakciók 
=  gumihulladék 

- másodnyersanyag hasznosítása céljából külön gyűjtött vagy utólag válogatott hulladékok 
(pl. fém, műanyag, papír, üveg, textil) 

- a gyártói-forgalmazói felelősség körébe tartozó hulladékok települési hulladékból való 
elkülönített gyűjtése és átadása hasznosítónak, koordináló szervezettel kötött szerződés 
alapján (pl. kiselejtezett gépjárművek és berendezések, hulladék olajok, elemek-
akkumulátorok, csomagolóanyag-hulladékok) 

 
Az első pontban felsorolt tevékenység általában költséget jelent az önkormányzatok számára, 
bár a biológiailag bontható frakció komposztálása során piacképes termék keletkezik, ami 
csökkentheti a kiadásokat. A másik két tevékenység azonban megfelelő hasznosítókkal kötött 
szerződés alapján akár nyereséges is lehet. A régióban működő hulladékhasznosító 
vállalkozásokról az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség tud információt adni. 
 
A szelektív hulladékgyűjtés a lerakandó hulladék tömegének csökkentésén túl még egyéb 
előnyökkel is jár: 
- csökkenti a környezet terhelését (lerakók veszélyességét, égetőmű káros anyag 

kibocsátását), 
- a hasznosítható anyagok kinyerésével csökkennek a kezelés költségei és egyben csökken a 

természeti erőforrások igénybevétele is, 
- erősíti a lakosságban a környezeti tudatot (aktív részvétel a környezet állapotának 

javításáért). 
 
A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának számos akadálya van, amelyek közül a két 
leglényegesebb: 
- a lakossági együttműködés mértékének alacsony foka, 
- a másodnyersanyag feldolgozó iparág gyengesége, egyes hulladékfajtákra vonatkozóan 

teljes hiánya. 
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Az önkormányzatok feladata a szelektív hulladékgyűjtés terültén a különböző típusú 
hulladékok számára a lerakó kapacitás biztosítása, a hulladékkezelési (szemétszállítási díjak) 
megállapítása, a különböző típusú hulladékok szállítását végző szervezetek kiválasztása és 
felügyelete, illetve az ellenőrzés. 
  
A szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő 
átadásból származó bevétel csökkentheti a lakossági szemétdíj mértékét. 
 
A gyűjtésbe bevont lakosságnak meg kell ismernie a szelektív gyűjtés célját, a hulladék 
hasznosulásának főbb eredményeit, ezért az önkormányzatnak folyamatos feladata a lakosság 
pontos tájékoztatása rendszer adottságairól, elvárásairól és eredményeiről. Az egész gyűjtési 
folyamat alatt legyen lehetősége a lakosságnak a folyamatos véleményalkotásra és annak 
kinyilvánítására megfelelő figyelembevétel mellett.  
 
A Társulás területén nem történik hulladék hasznosítás és ártalmatlanítás, nem működnek 
tároló, kezelő és lerakó telepek. 
A vizsgált területen lévő szennyvíz tisztító telepek megfelelően működnek, kapacitásuk 
növelése fontos, mert a szennyvízelvezető hálózatokra történő rákötések számának 
növekedésével nő az ártalmatlanítandó szennyvíz mennyisége. 
 
 
7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program 
 
7.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, 

tájékoztató oktatási és kutatási-fejlesztési programok 
 
- Folyamatosan fejleszteni szükséges az adatszolgáltatási és -kezelési rendszert, valamint a 

hulladékgazdálkodási monitoring eszközparkot. Figyelmet kell fordítani az adatok 
megbízhatóságának ellenőrzésére. 

- Biztosítani kell, hogy az írott és elektronikus sajtón és egyéb tájékoztatási és 
szemléletformálási eszközökön keresztül az egyes hulladékgazdálkodási szakmai 
programokat a nagy nyilvánosság megismerje, elősegítve ezzel a lakosság minél szélesebb 
körének bevonását a programok végrehajtásába. 

- Biztosítani kell a különböző szakmai fórumokon, illetve szemléletformáló kiadványokon 
keresztül a gazdálkodók folyamatos tájékoztatását a környezettudatos irányításról, az 
alapanyagváltással, termékszerkezet-váltással elérhető környezetkímélő termelés és 
környezetbarát termékek, illetve tisztább technológiák alkalmazásáról. 

- Fokozni kell a civil szervezetek, zöld mozgalmak, kultúraközvetítő és közösségfejlesztő 
intézmények támogatását a hulladékgazdálkodási célok elérésének érdekében. Támogatni 
kell e szervezeteket a lakosság fogyasztói szokásainak, a helyi társadalom és a családok 
környezettudatos életvitelének alakításában végzett munkájukban. 

- Támogatást kell biztosítani a helyi hulladékgazdálkodási kezdeményezések (pl. 
elkülönített begyűjtés szervezése) megvalósításához. 

- A környezetvédelmi hatósági feladatot ellátók részére biztosítani kell a folyamatos 
oktatást az új vagy változó jogszabályok végrehajtása, a versenyképes tudás megszerzése, 
a jogi és technikai tudásszint emelése érdekében. 

- Biztosítani kell a környezetvédelmi szakember rendszeres továbbképzését. 
- A kulturális intézmények bevonása a környezetvédelmi ismeretterjesztés és 

szemléletformálás elősegítésébe. 
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7.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program 
 
A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célok konkrét cselekvési programok 
végrehajtásával érhetők el, amelyek a célok kitűzésével, a cselekvési feladatok 
meghatározásával, a résztvevők megjelölésével és időbeni ütemezéssel és a következő 
áttekintő táblázatokban kerültek összefoglalásra. 
 
 
23. táblázat  Települési szilárd hulladék cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Szelektív gyűjtés 
hatékonyságának 

növelése 

Széles körű 
felvilágosítás, 
tudatformálás, 

mintaprogramok. 

Önkormányzatok, 
iskolák 

folyamatos 

Hulladékgyűjtő 
udvarok kialakítása a 

térség többi 
körzeteiben is. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
szolgáltatók 

folyamatos 

Gyűjtőszigetek, 
szelektív 

hulladékgyűjtő 
edényzetek 
kihelyezése, 

használata azokon a 
településeken is, ahol 

jelenleg még csak 
zsákos gyűjtési 

rendszer működik. 

Önkormányzat, 
vállalkozások, 
szolgáltatók 

folyamatos 

Hulladék  feldolgozó 
háttéripar 

megteremtése 

Hulladék 
feldolgozók,  
szolgáltatók, 

minisztériumok 

folyamatos 

Biológiailag lebomló 
szerves anyag-tartalom 

csökkentése „A 
hulladékgazdálkodásról” 

szóló törvény szerinti 
ütemben 

Hulladékgyűjtő 
udvarok kialakítása 
(ahol lehetőség van 
biológiailag lebomló 
hulladék gyűjtésére) 

a térség többi 
körzeteiben is. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
szolgáltatók 

folyamatos 

Edelényben és 
Szendrőben létesült 

komposztáló udvarok 
használatának 

népszerűsítése, a 
térség többi 

településén további 
komposztáló udvarok 

kialakítása. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
szolgáltatók 

folyamatos 
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Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Csomagolási hulladékok 
hasznosítási arányának 

növelése 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 

hatékonyságának 
növelése. 

Szolgáltatók, 
önkormányzatok, 

vállalkozások 
folyamatos 

A műszaki 
követelményeknek nem 

megfelelő bezárt és 
illegális 

hulladéklerakók, 
hulladék lerakatok által 

okozott 
környezetszennyezés 

megszűntetése 

Az említett 
hulladéklerakók és 
lerakatok bezárása, 

felszámolása és 
rekultivációja 

Szolgáltatók, 
önkormányzatok, 

vállalkozások 
2012-ig 

A keletkező települési 
szilárd hulladék 
mennyiségére 

vonatkozó adatbázis 
létrehozása 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
24. táblázat  A települési folyékony hulladék cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

A talaj és a felszín 
alatti vizek 

szennyezésének a 
csökkentése 

A szennyvíz 
csatornahálózat és a 

szükséges 
szennyvíztisztítók 
kiépítése minden 

településen 

Önkormányzatok folyamatos 

A szennyvíz 
csatornázottság 

100%-os lefedési 
arányának elérése 

Önkormányzatok folyamatos 

A ingatlanokon lévő 
nem megfelelő 

szennyvíztárolók 
felszámolása 

Önkormányzatok, 
környezetvédelmi 

hatóság 
folyamatos 

A szennyvízelvezető 
hálózatra történő 

rákötések számának 
növelése 

Önkormányzatok folyamatos 

A keletkező és 
kiszippantott, továbbá 

szennyvíztisztító 
telepekre szállított 

települési folyékony 
hulladék 

mennyiségére 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 
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Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 
vonatkozó adatbázis 

létrehozása 
 
 
25. táblázat  A települési szennyvíziszap cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Hasznosítási arány 
növelése 

Mezőgazdasági 
hasznosítási 
lehetőségek 

megteremtése, ehhez 
a minőségi 

paraméterek 
biztosítása 

Önkormányzat, 
üzemeltetők, 

környezetvédelmi 
hatóság 

folyamatos 

Együttégetés 
lehetőségének 

vizsgálata 

Önkormányzat, 
környezetvédelmi 

hatóság, égető művek, 
üzemeltetők 

2010-től 

Komposztálók 
kapacitásának 
növelése, újak 

létesítése 

Önkormányzat, 
üzemeltetők 

folyamatos 

A keletkező települési 
szennyvíziszap 
mennyiségére 

vonatkozó adatbázis 
létrehozása. 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
26. táblázat  Az önkormányzatok felelősségi körében keletkező építési és bontási hulladékok 

cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Megelőzés 
Bontott anyagok újra 

használatának 
ösztönzése 

Építőipar, útépítőipar, 
minisztériumok 

folyamatos 

Hasznosítás 

Szelektív bontási 
gyakorlat bevezetése 

Építőipar, 
minisztériumok 

folyamatos 

Az építési és bontási 
hulladéknak az 

önkormányzatok által 
kijelölt helyre való 

szállítása 

Építőipar, 
önkormányzatok 

folyamatos 
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Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Ártalmatlanítás 

Az építési és bontási 
hulladék nem 
hasznosítható 
részének inert 

hulladéklerakóba 
történő szállítása 

Önkormányzatok, 
építőipar 

folyamatos 

Lerakási arány 
csökkentése 

Építőipar, 
önkormányzatok 

folyamatos 

Azbeszttartalmú 
hulladékok kezelése, 
illetve az épületek 
azbesztmentesítése 

Önkormányzatok, 
építőipar, 

közegészségügyi 
hatóság, azbeszt 

szövetség 

folyamatos 

A keletkező építési és 
bontási hulladék 
mennyiségére 

vonatkozó adatbázis 
létrehozása 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari, ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 
keletkezésének mennyiségéről nem áll adat a rendelkezésre (valószínűsíthető, hogy ez a 
mennyiség nem jelentős, mivel nem folyik a területen jelentős ipari és mezőgazdasági 
tevékenység). Elsődleges feladat ezen hulladéktípusok keletkezésének mennyiségére 
vonatkozó adatbázis létrehozása. 
 
 
 
 
 
27. táblázat A települési szilárd hulladékban megjelenő biológiailag lebomló szerves     

hulladékok  cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

A települési szilárd 
hulladéktól való külön 

gyűjtése 

A szelektív 
hulladékgyűjtés 

hatékonyságának 
növelése 

Szolgáltatók, 
önkormányzatok, 

lakosság 
folyamatos 

Megelőzés 

A kevesebb 
papírfelhasználás 

ösztönzése, 
felvilágosító munka 

Csomagolóanyag ipar, 
reklámcégek, 

minisztériumok 
folyamatos 

Lerakási arány 
csökkentése 50, 
illetve 35%-ra 

Meglévő 
komposztudvarok 

kapacitásának 
növelése, újak 

létesítése 

Önkormányzatok, 
vállalkozások 

folyamatos 
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Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

Hasznosítás 

Komposztértékesítés, 
ehhez minősítési 

rendszer kialakítása 

Önkormányzatok, 
minisztériumok 

folyamatos 

Komposzt 
rekultivációs célra 

való felhasználásának 
vizsgálata 

Környezetvédelmi 
hatóság, 

önkormányzat 
folyamatos 

A keletkező 
biológiailag lebomló 

hulladék 
mennyiségére 

vonatkozó adatbázis 
létrehozása 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
28. táblázat  A kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok cselekvési programja 
 

Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

A települési szilárd 
hulladéktól való külön 

gyűjtése 

A szelektív begyűjtés 
lehetőségének 

biztosítása 

Szolgáltatók, 
vállalkozások, 

önkormányzatok, 
lakosság 

folyamatos 

Ártalmatlanítás 

A kiemelten 
kezelendő veszélyes 
hulladék veszélyes 
hulladéklerakóba, 
hulladékégetőbe 
történő szállítása 

Önkormányzatok, 
szolgáltatók, 
vállalkozások 

folyamatos 

A települési szilárd 
hulladékokban 

megjelenő mennyiség 
arányának 

csökkentése 

Szolgáltatók, 
vállalkozások, 

önkormányzatok, 
lakosság 

folyamatos 

A keletkező kiemelten 
kezelendő veszélyes 

hulladék 
mennyiségére 

vonatkozó adatbázis 
létrehozása 

hulladéktípusonként 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
 
 
 
 
29. táblázat  A csomagolási hulladékok cselekvési programja 
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Cél Cselekvési program Résztvevők Időzítés 

A települési szilárd 
hulladéktól való külön 

gyűjtése 

A szelektív 
hulladékgyűjtés 

hatékonyságának 
növelése 

Szolgáltatók, 
önkormányzatok, 

lakosság 
folyamatos 

Megelőzés 

Kevesebb 
csomagolóanyag 

felhasználás 
ösztönzése 

Vásárlók 
kereskedelem, 

csomagolóanyag ipar, 
minisztériumok 

folyamatos 

Betétdíjas 
csomagolóanyag 

használat ösztönzése 

Csomagolóanyag-
ipar, vásárlók, 

minisztériumok 
folyamatos 

Újra használati 
rendszerek 
támogatása 

Csomagolóanyag-
ipar, minisztériumok 

folyamatos 

Hasznosítás 

Visszagyűjtési 
rendszer kialakítása 

Önkormányzatok, 
csomagolóanyag-ipar 

folyamatos 

Feldolgozó, 
hasznosító 
kapacitások 

meghatározása, 
kiépítése 

Csomagoló-anyag 
ipar 

folyamatos 

A keletkező 
csomagolási hulladék 

mennyiségére 
vonatkozó adatbázis 

létrehozása 
hulladéktípusonként 

Adatgyűjtés 
Önkormányzatok, 

szolgáltatók, 
vállalkozások 

2012-ig 

 
 
7.3. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések 

meghatározása 
 
A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célokat a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának 
növelésével lehet elérni. 
 
30. táblázat A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításának, ártalmatlanításának helye  
 

Hulladék Hasznosítás/ ártalmatlanítás 
helye 

Települési szilárd hulladék Régiós szinten megoldható 
Települési folyékony hulladék Régiós szinten megoldható 
Kommunális szennyvíziszap Régiós szinten megoldható 
Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék Régiós szinten megoldható 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladék 

- 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék - 
Települési szilárd hulladékban megjelenő biológiailag Régiós szinten megoldható 
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Hulladék 
Hasznosítás/ ártalmatlanítás 

helye 
lebomló szerves hulladék 

Kiemelten kezelendő veszélyes hulladék Régiós szinten megoldható 

Csomagolási hulladék Régiós szinten megoldható 
  
A 30. táblázatban szereplő hulladékok hasznosításához és ártalmatlanításához szükséges 
kapacitásigény régiós szinten elegendő. 
 
 
7.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő lezárt és illegális hulladéklerakók, illetve 

hulladék lerakatok rekultivációjának és felszámolásának feladatai 
 
Az 5. táblázatban szereplő és egyéb hulladéklerakók, hulladék lerakatok egy részének 
felszámolását és rekultivációját az önkormányzatok a már benyújtott és ezután benyújtásra 
kerülő pályázatok keretein belül és az erre a feladatra alkalmas cégekkel és vállalkozásokkal 
együttműködve 2012-re megpróbálják elvégezni. 
 
 
7.5. A tervezett intézkedések prioritási sorrendje 
 
Elsődleges feladat a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, további 
hulladékudvarok létesítése, a meglévő komposztáló udvarok kapacitásának növelése és 
további komposztáló udvarok létesítése, így csökkenni fog a lerakásra kerülő hulladékok és az 
illegálisan lerakott hulladékok mennyisége. 
 
Végre kell hajtani a szennyvíz csatornahálózat kiépítését az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társuláshoz tartozó minden településen. 
Minél hamarább el kell érni a szennyvíz csatornázottság 100%-os lefedési arányát és a 
szennyvíz csatornahálózatra való rákötések arányának közel 100%-ra növelését. 
El kell kezdeni a környezetvédelmileg nem megfelelő lezárt és illegális hulladéklerakók, 
illetve lerakatok felszámolását és rekultivációját. 
 
 
8. A Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült  

költségek 
 
- A Társulás területén lévő, az 5. táblázatban feltüntetett és egyéb környezetvédelmileg nem 

megfelelő lezárt és illegális hulladéklerakók felszámolása és elszállítása a szükséges 
engedélyekkel rendelkező hulladéklerakókba: kb. 2 500 000 e Ft. 

- Komposztáló udvarok létesítése kisebb körzetenként: 50 000 e Ft. 
 
 
A többi megvalósítandó feladat költségeinek becslése megközelítő pontossággal csak annak 
elvégzése előtt lehetséges. 
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8./ Napirendi pont tárgya : 
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 
végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a város lakosságának tájékoztatása végett elmondja, hogy az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásában a város képviseletére Vattay Béla alpolgármestert 
kérte fel, aki természetesen eleget is tett ennek a felkérésnek. 
Ezt követően az előterjesztés határzati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (1 fő nem 
szavazott) majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
113/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a Polgármester Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Polgármester Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A Képviselő-testület a Polgármester Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról szóló beszámolót   e l f o g a d j a .  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya : 
 
Aljegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ 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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
114/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Aljegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat                 
            kiírásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elrendeli  az aljegyzői álláshely KSZK honlapján való 
közzétételét az alábbi feltételekkel: 
A közszolgálati jogviszony id őtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatási jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás id őtartama: 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 Edelény, István király 
útja 52. 
A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök: 
Jegyző helyettesítése, az általa meghatározott feladatok 
ellátása. 
Jogállása, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 29/2001. 
(VIII.24.) számú rendelet rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés, 

- legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,  
- közigazgatásban szerzett legalább 5 éves vezetői 

gyakorlat, 
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos 

Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos 
fokozat alapján adott mentesítés,  

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, 

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, 
- 6 hónap próbaidő kikötése az 1992. évi XXIII. törvény 

szerint 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 
- személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát 

bemutató önéletrajzát, 
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok 

közjegyző által hitelesített másolatát, 
- betöltendő munkakörrel és a hivatal irányításával 

kapcsolatos szakmai elképzeléseit, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat 

elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát 
megismerhetik. 

 
A munkakör betölthet őségének id őpontja: 
2012.01.01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2011.10.31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár 
Oszkár polgármester nyújt, a 48/524-120-as telefonszámon 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton a pályázatnak Edelény Város 

Önkormányzata címére történő megküldésével (3780 
Edelény, István király útja 52.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1504/2011, valamint a munkakör 
megnevezését: aljegyző. 

- Személyesen: Molnár Oszkár polgármester, 3780 
Edelény, István király útja 52. 

 
A pályázat elbírálásnak határideje: 
2011.11.30. 
 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.  
 
Határidő: 2011.11.30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya : 

 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Alapító Okiratának módosításáról, és 
módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ 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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
115/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben 
történő jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1./ Az Alapító Okirat „7.2 Alaptevékenységi szakfeladat ” pontja az 
alábbi szakfeladat számokkal és megnevezésekkel egészül ki:  

„8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
  8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közhasznú foglalkoztatása 
  8904431 Egyéb közfoglalkoztatás” 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 
mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli annak intézmény részére 
történő kiadását. 

3./ 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. 

Felelős: polgármester, jegyző. 
Határidő:  2011. július 10. 

 

Melléklet a 115/2011.(VI.30.) számú határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Koch Róbert Kórház 
és Rendelőintézet alapító okiratát a következők szerint adja ki: 
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1.  Az intézmény neve, székhelye:  

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 

székhely:  3780 Edelény, Dankó Pista út 80. 

telephely:  Edelény, Deák Ferenc út 6. 
Edelény, István király útja 65. 

2.   Az intézmény alapítója: 

2.1. Kórház:   Edelény Város Önkormányzata 
  Eredeti alapítója: Egészségügyi Minisztérium 

 Rendelőintézet:  Edelény Város Önkormányzata 
 Eredeti alapítása:  1965. 
 Újraalapítva:   1994. 01.01. 

2.2. Közvetlen jogelőd: 
Koch Róbert Kórház 
Edelényi Egészségügyi Intézmény 
1994.01.01.-től  2008.06.30.-ig 

3.  Irányító szervének neve, székhelye:  

 Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89-92.§-a és 152.§ (3) bekezdése 
alapján járóbeteg szakellátást, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
intézmény. 
 

5. Működési köre: 
- Edelényi kistérség (rehabilitáció, járóbeteg szakellátás) 
- Edelény város (krónikus belgyógyászat)  
- Edelény, Ózd, Kazincbarcika, Encs, Szerencs kistérségek, Szikszói kistérség, 

Abaúj-Hegyközi kistérség, Miskolc Északi Agglomeráció (tüdőgyógyászat) 

6. Gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

7.  Alaptevékenysége: 

 7.1 Alaptevékenységi szakágazat:   861000   Fekvőbeteg-ellátás 

7.2 Alaptevékenységi szakfeladat: Szakfeladatszám  
 

Szakirányú továbbképzés 8542121 
Fekvőbetegek aktív ellátása 
- intenzív (5 ágy) szünetel 
- Tüdőgyógyászat (135) ágy 

8610011 

Fekvőbetegek krónikus ellátása (44 ágy) 8610021 
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás (50 ágy) 8610031 
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Járóbetegek gyógyító szakellátása 
- Belgyógyászat 
- Kardiológia 
- Gasztroenterológia 
- Onkológia 
- Tüdőgyógyászat 
- Patológia és kórszövettan 
- Halott szállítás 
- Sebészet 
- Szülészet-nőgyógyászat 
- Orr-fül-gége 
- Audiológia  
- Ideggyógyászat 
- Elmegyógyászat 
- Szemészet 
- Rheumatológia 
- Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
- Bőr és nemibeteg gondozó 
- Ortopédia 
- Ált. pszichológia 
- Ált.fizio és mozgásterápia 
- Fizikoterápia  
- Gyógytorna 

8622111 

Járóbetegek gyógyító gondozása (tüdőgondozó) 8622131 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 8690411 
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
(tüdőgondozás-szűrés) 

8690431 

Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904411 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közhasznú foglalkoztatása 

8904421 

Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 
 

7.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8.    A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon: 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2005. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja  az Edelény, 
Dankó P. u. 80. sz., a Deák Ferenc út 6. sz., István király útja 65. szám alatt lévő 
egészségügyi ellátást szolgáló ingatlanrészt. 

 
9.   A használatba adott ingatlanvagyon feletti rendelkezési 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. 
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10.   Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. 
 

11.   Az intézmény képviseletére jogosultak: 
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, 
vagy a vezető által kijelölt személy jogosult. 
 

12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszonyok 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. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
13.  Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
E d e l é n y, 2011. június 30. 

 
Vártás József Molnár Oszkár 

jegyző  polgármester 
 
Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2011. június 30. napján megtartott képviselő-testületi 
ülésén a 115/2011.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta. 

 
Vártás József 

jegyző 
 
11./ Napirendi pont tárgya : 
 
Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Alapító Okiratának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

116/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 
 

Tárgy :  Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád 
Múzeum Alapító Okiratának módosításáról, és 
módosításokkal egységes szerkezetben történő 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Művelődési Központ, 
Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

1./ Az Alapító Okirat „6.” szövegtartalom nélküli pontját törli, és ezzel 
egyidejűleg a növekvő számozás eggyel csökken (7.-13. számozás, 
6.-12. számozásra módosul). 

2./ Az Alapító Okirat „7. Ellátandó alaptevékenysége (szakfeladat 
szám): ” pontja az alábbi szakfeladat számokkal és megnevezésekkel 
egészül ki:  

„8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
  8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közhasznú foglalkoztatása 
  8904431 Egyéb közfoglalkoztatás” 

2./ A Képviselő-testület az 1./2./ pontban részletezett módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 
mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli annak intézmény részére 
történő kiadását. 

3./ 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. 

Felelős: polgármester, jegyző. 
Határidő:  2011. július 10. 

 
 

Melléklet a 116/2011.(VI.30.) számú határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Művelődési 
Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum alapító okiratát a következők szerint adja 
ki: 
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1.      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. 
Edelényi Turisztikai Információs Iroda 3780 Edelény, István király útja 49. 

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

 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Közművelődési, könyvtári, múzeumi, felnőttképzés, és felnőttképzési szolgáltatások, 
turisztikai információs-feladatokat ellátó közszolgáltató költségvetési szerv. 

 

Alaptevékenységi szakágazat:  
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 
439611 

 

Alapítás éve:  
1952 

Az intézmény alapítója: 
         Edelény Város Önkormányzata 

 

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

 

4.  Az intézmény működési területe: 
        Edelény város, a kistérség és Kelet-Cserehát 
 

5.  Gazdálkodási jogköre:  
         Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

6.  Ellátandó alaptevékenysége (szakfeladat szám): 

5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
6020001 Televíziós műsor összeállítás, szolgáltatása: 

- lapkiadás      
- képfelvétel, sokszorosítás    
- hirdetés      
- videofelvétel készítés   
- filmgyártás     
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- televíziós műsorszolgáltatás  
 - hírügynökség szolgáltatás. 

8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás  
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
8559341 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése  
8559351 Szakmai továbbképzések 
8559361 Kötelező felkészítő képzések 
8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
8904411  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közhasznú foglalkoztatása 
8904431  Egyéb közfoglalkoztatás 
9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése  

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

- 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 
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- közreműködés házasságkötések lebonyolításában  
 9101211  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
 9101221  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
 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. 
- 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  
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- 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  
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. 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. 

 

8.  A használatba adott ingatlanvagyon feletti rendelkezési 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. 

 

9.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre. 
 

10. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője önállóan, akadályoztatása esetén 

helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy önállóan jogosult. 
 

11. 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. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

12. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
E d e l é n y, 2011. június 30. 

 
Vártás József Molnár Oszkár 

jegyző  polgármester 
 
Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Központ, Könyvtár, és 
Szekrényessy Árpád Múzeum egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2011. június 30. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén a 116/2011.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta. 

 
 

Vártás József 
jegyző 



 86

12./ Napirendi pont tárgya : 
 
Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

117/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosításáról, és módosításokkal 
egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, és 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Edelény Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

1./ Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, 
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Edelény Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a következők 
szerint adja ki:” 

2./ Az Alapító Okirat 1. pontjában szereplő „telephelye: „3754 
Szalonna, Ibolya út 55. (önkormányzati üdül ő)”  szövegtartalmat 
törli. 

3./ Az Alapító Okirat 4. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Az önkormányzat működésével, a közigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 
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Alaptevékenység szakágazata: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége.” 

4./ Az Alapító Okirat 5. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„5. Gazdálkodási jogköre:  önállóan működő és gazdálkodó.” 
 

5./ Az Alapító Okirat 6. pontjából a 2009.12.31. napjáig hatályos 
szakfeladat számokat és megnevezéseket törli, és a 6. pont 
szövegtartalma helyébe az alábbi szöveg lép:  

„6. Alaptevékenysége: 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100  Út, autópálya építése 
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
681000  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
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842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 

belvízvédelem) 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- 

és belvíz esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi 

szolgáltatás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok   
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
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890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 
tevékenységek, programok 

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő 
programok, támogatások 

890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 
előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 

890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 
programok, támogatások 

890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó 
programok és támogatások 

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő 

feladatok 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 

időskor megteremtését célzó programok 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 

valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közhasznú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-

) tevékenysége és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés” 

6./ Az Alapító Okirat 7. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„7. Illetékességi területe: 

- Edelény  város közigazgatási területe. 

- Okmányirodai feladatellátást érint ően: az okmányirodák 
kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. 
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(XII.26.) Korm. rendelet melléklete 4.3. pontjában Edelény 
körzetközponthoz felsorolt települések. 

- Kiemelt építéshatósági feladatellátást érint ően: az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 
1/A. mellékeltében felsorolt Edelény építésügyi 
körzetközponthoz tartozó települések. 

- Gyámhivatali feladatellátást érint ően: a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben Edelény 
körzetközponthoz felsorolt települések.” 

7./ Az Alapító Okirat 10. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„10. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenys éget nem 
folytat. ” 

8./ Az Alapító Okirat 12. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„12. A használatba adott és e vagyon feletti rendel kezési jog: 

A Polgármesteri Hivatal az elidegenítés és megterhelés 
kivételével a hatályos jogszabály és az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak 
szerint önállóan az Edelény, István király útja 52. szám alatti 
ingatlanvagyonnal rendelkezik.  
A használatba adott egyéb vagyonnal a Hivatal a vonatkozó 
szabályok szerint önállóan rendelkezik. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti a Hivatal 
rendeltetésszerű működését.” 

9./ Az Alapító Okirat 14. pontjának szövegtartalma helyébe a 
következő szöveg lép: 

„14. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi 
bejegyzéssel lép hatályba.” 

10./ Az Alapító Okirat 15. pontja hatályát veszti, és sorszámozása 
törlésre kerül. 

11./ A Képviselő-testület az 1./-10./ pontban részletezett 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli annak kiadását. 

12./ 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. 

Felelős: polgármester, jegyző. 
Határidő:  2011. július 10. 
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Melléklet a 117/2011.(VI.30.) számú határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a következők szerint adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv: 

neve:    Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
székhelye:   3780 Edelény, István király útja 52. 
törzsszáma:  348034 

 
2. Az intézmény alapító szervének neve: 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Az intézmény alapításának éve: 1990.  
 
3. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

Neve:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az önkormányzat működésével, a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Alaptevékenység szakágazata: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége. 
 
5. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
6. Alaptevékenysége: 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100  Út, autópálya építése 
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
681000  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
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841114  Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
854234 Szociális ösztöndíjak 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
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882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és 

programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 

fiatalok részére 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos 

egyéb tevékenység 
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és 

támogatások 
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának 

fejlesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 

megteremtését célzó programok 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közhasznú 

foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és 

támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
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960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
7. Illetékességi területe: 

- Edelény város közigazgatási területe. 

- Okmányirodai feladatellátást érintően: az okmányirodák kijelöléséről és 
illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet melléklete 4.3. 
pontjában Edelény körzetközponthoz felsorolt települések. 

- Kiemelt építéshatósági feladatellátást érintően: az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet 1/A. mellékeltében felsorolt Edelény építésügyi 
körzetközponthoz tartozó települések. 

- Gyámhivatali feladatellátást érintően: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- 
és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben Edelény körzetközponthoz felsorolt 
települések. 

 
8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – az 1990. évi 
LXV. tv. alapján megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez 
ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
9. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá 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. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
10. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. Az intézmény szervezeti önállósága és különleges feladatellátása: 
 A Polgármesteri Hivatal egységes szervezet. 
 
12. A használatba adott és e vagyon feletti rendelkezési jog: 

A Polgármesteri Hivatal az elidegenítés és megterhelés kivételével a hatályos 
jogszabály és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint önállóan az Edelény, István 
király útja 52. szám alatti ingatlanvagyonnal rendelkezik.  
A használatba adott egyéb vagyonnal a Hivatal a vonatkozó szabályok szerint 
önállóan rendelkezik. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti a Hivatal rendeltetésszerű 
működését. 

 
13.  A hivatal képviseletére jogosult: 
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A Hivatal képviseletére a Jegyző jogosult. A Hivatal Ügyrendje szerint távolléte, vagy 
akadályoztatása esetén az Aljegyző helyettesíti. 
 

14. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
E d e l é n y, 2011. június 30. 

 
Vártás József Molnár Oszkár 

jegyző  polgármester 
 
Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2011. június 30. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén a 117/2011.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta. 

 
Vártás József 

jegyző 
 
 
13./ Napirendi pont tárgya : 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
164/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 
általa a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba javasolt új tag ma reggel visszalépett a 
jelöléstől, ezért ebben a kérdésben most nem tudnak dönteni. Az új tagot vagy egy 
rendkívüli, vagy a következő rendes ülésen fogják megválasztani. 
 
14./ Napirendi pont tárgya : 
 
„Az iskola rendőre” programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás  
megkötése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Szőrné Zsigrai Erika  alpolgármester azt kéri, hogy ha megtörténik a Városi Oktatási 
Központ felbontása, akkor a Borsodi Általános Iskolára koncentráltabb figyelemet 
fordítsanak majd,  és az volna a jó, ha a valóságos tevékenységet, az eredményeket 
mutatnák  fel inkább, mint, hogy a rengeteg adminisztrációval töltsenek el sok időt.  
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Polgármester egyetért a megállapítással, mert az a véleménye, hogy ezt az országot 
a bürokrácia bénítja meg. Kapitány urat meg fogja kérni, hogy a Borsodi Általános 
Iskolára kiemelt figyelmet fordítsanak. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
118/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  „Az iskola rendőre” programmal kapcsolatos 

együttműködési megállapodás megkötése 

A képviselő-testület megtárgyalta a megállapodás megkötéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület az Edelényi Rendőrkapitánysággal 
kötendő 1. melléklet szerinti megállapodás tartalmát 
megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás megkötésére. 

2. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányságnak, hogy a gyermekek biztonsága, 
védelme, és a közlekedési nevelőmunkában aktívan részt 
vállal. 

Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

1 számú melléklet a 118/2011 (VI. 30.) számú határozathoz 

M E G Á L L A P O D Á S  

Mely létrejött (az „Iskola rendőre” országos program hatékony működése érdekében) 
egyrészről, a program területi végrehajtásáért felelős Edelényi Rendőrkapitányság, 
másrészről Edelény Város Önkormányzat között. 

Megállapodás tárgya: 

Edelény település általános iskolájában a gyermekek biztonsága, védelme, és a közlekedési 
nevelőmunkában való aktív részvétel érdekében: 

Az Edelényi Rendőrkapitányság vállalja, hogy: 
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− a programban részt vevő általános iskolában a tanévben folyamatos, a 
gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet 
fejt ki; 

− az iskolarendőrök a tanévnyitón, az osztályfőnöki órán a diákokat, valamint ha 
lehetőséget kapnak, akkor szülői értekezleten, fogadóórán tájékoztatják a 
pedagógusokat és a szülőket a programról; 

− a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a tanév kezdetén fokozott rendőri 
jelenlétet biztosít a nagy forgalmú utak mentén fekvő iskolák környékén. Ezen 
közúti ellenőrzések során együttműködik a polgárőrséggel és közösen tartanak 
előadásokat az oktatási intézményekben; 

− az illetékességi területén lévő oktatási intézményekben a tanév végén 
népszerűsítő előadásokat tart a gyermekek részére; 

− közlekedésbiztonsági versenyeket szerveznek, nyílt napokat rendeznek és 
lehetőséget biztosítanak az iskoláknak, hogy a rendőrkapitányságra látogatva 
megismerkedjenek a rendőri munkával; 

− soron kívül jelzi az önkormányzat kezelésben lévő utakon észlelt azon 
hiányosságokat, melyek a közlekedés biztonságát veszélyeztetik (jelzőtábla 
hiánya, veszélyes úthibák stb.), azok mielőbbi elhárítása érdekében; 

− a baleseti okokat elemezve javaslatot tesz az érintett útszakaszok, 
kereszteződések forgalmi rendjének módosítására. 

Edelény Város Önkormányzat vállalja, hogy: 

− költségvetésében – lehetőségei szerint – anyagi forrást biztosít és erkölcsi 
támogatást nyújt minden, a társadalmi baleset- és bűnmegelőzés területén 
működő szakmai és civil szervezet részére. 

A tanévkezdést megelőzően a Felek vizsgálják felül a fent vállalt feladatokat és tájékoztassák 
egymást a következő tanévre meghatározott irányelvekről, és azok végrehajtásáról. 

Edelény, 2011. … 

Edelényi Rendőrkapitányság       Önkormányzat 

 
15./ Napirendi pont tárgya : 
 
ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” 
című pályázat benyújtására 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
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Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy ennek a pályázatnak a benyújtási 
határideje a mai nap. Ennél a pályázatnál a maximálisan elérhető támogatás 150 
millió forint. Kiemelten és hangsúlyozottan a pályázat készítése folyamán a figyelmet 
a Katona József utcára szentelték. Néhány héttel ezelőtt, amikor még nem volt 
teljesen világos, hogy mit tudnak ezen pályázat keretében benyújtani, akkor az Észak-
Magyarország interjút kért tőle arra vonatkozóan, hogy mi van a Katona József úttal. 
Akkor ő emlékezete szerint azt mondta, hogy ebből a pályázatból 45 millió forintot a 
Katona József útra fognak fordítani. Ez azóta jelentős mértékben változott. A 
pályázattal kapcsolatban a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke majd még részletesebben ki fog térni, de szeretné elmondani, hogy a 
ma benyújtandó pályázatban a Katona József út teljes útpálya cseréje, felújítása 
34.300,- eFt-tal, a vízelvezetés 30.140,- eFt-tal szerepel. Azt kéri a Katona József 
utca lakóitól a tegnap késő délutáni FIDESZ helyi közgyűlésének hatására, hogy 
legyenek kedvesek a lehető legkomolyabb „nyomást” gyakorolni a FIDESZ helyi 
képviselőire azért, hogy ne hogy úgy járjon ez a pályázat, mint ahogy az ÖNHIKI-s 
pályázatuk járt. Nekik van lehetőségük arra, hogy ezt a pályázatot a pályázat kiírójától 
„kiverjék”, hogy a város nyerje meg. Természetesen, ha ez megvalósul, a Katona 
József utca teljes mértékben megnyugodhat, hiszen nem csak az út, hanem a 
jelenlegi áldatlan állapot, ami a forrásokból eredő vizet jelenti, annak az elvezetése is 
végérvényesen megoldásra fog kerülni. Ennek az a feltétele, hogy ezt a pályázatot a 
város megnyerje. A pályázat elkészült, amit szakemberek készítettek, és amit 
határidőben benyújtanak. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy az Észak-Magyarország című napilapban volt egy cikk a Katona 
József úti áldatlan állapotokról, és ahogyan ez a cikk megjelent, másnap jártak ott a 
képviselő-testületi tagokkal és a bizottság tagjaival, mivel ez a bejárás egyébként is be 
volt tervezve. Egy héttel előtte megbeszélték, hogy végigjárják a városnak azokat a 
kritikus pontjait, amelyeket a későbbiekben vagy pályázati úton, vagy 
közfoglalkoztatottakon keresztül megpróbálnak rendbe rakni. Sajnos ők is tapasztalták 
azokat az áldatlan állapotokat, amelyek ott vannak. Így természetes volt számukra, 
hogy a Katona József út az egyik olyan pontja ennek a pályázatnak, ami ha törik, ha 
szakad, nem hagyhatnak ki, és a Katona József utat teljes mértékben úgy a 
vízelvezetést, mind az útpálya kérdését teljes mértékben orvosolni kívánják a pályázat 
kereteni keresztül. Fontos még megemlíteni, hogy szintén teljes mértékben orvoslásra 
kerül a Bódva útnak a gondja, hiszen másik kritikus pontja volt a városnak, amely az 
árvízzel teljesen elöntött utca volt, ahol a gépek, egyéb járművek az útpályát, a 
vízelvezetést tönkretették. A Bódva út és a Katona József út esetében ez akkora 
összeg, hogy szinte más alig fér bele, nagyon minimálisan két átemelő a Bódva úton, 
illetve az útpadka rendbetétele a Móricz és a Malomszög út szakaszán. Úgy gondolja, 
hogy megfelelő szakmai anyag készült és a hivatal megfelelő osztálya időt nem 
kímélve dolgozott azon, hogy határidőre be tudják nyújtani ezt a pályázatot. Elkészült 
egy megfelelő szakmai anyag és innentől kezdve azon múlik, hogy a megfelelő lobbi 
erő ott lesz-e a pályázat mögött. Természetesen kérni fogják Dr.Daher Pierre 
képviselő urat, aki mögött a kétharmad és a nemzeti együttműködés kormánya áll, és 
azt kéri a Katona József úti lakosoktól is, hogy próbáljanak nyomást gyakorolni rá ez 
ügyben, hiszen egy jó szakmai anyaggal és egy megfelelő jogi kereteken belül 
megoldott lobbi erővel egy sikeres pályázat lesz. 
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Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester a témához csatlakozva elmondja, hogy VI. hó 
16-án a kistérségi épületben volt Illés Zoltán államtitkár úr és mindannyiukat, 
polgármestereket, alpolgármestereket biztosított arról és megveregette Dr.Daher 
Pierre képviselő úr vállát, hogy csakis az ő barátságának kedvéért jött el Edelénybe. 
Amikor a polgármesterek elmondták a panaszaikat, akkor válaszolt is államtitkár úr 
minden kérdésre, ő utolsóként fel is szólalt. Ezt azért szeretné elmondani, mert 
tegnap többen nem voltak hajlandóak meghallgatni. Azt mondta államtitkár úrnak, 
hogy először is nagyon üdvözlendő dolog, hogy határozottan és bölcsen   
elhatárolódik minden építkezési engedély kiadásától, amelyek az árvíz és belvíz által 
érintett területekre terveznek, de mi a teendő akkor, amikor 20-30 évvel ezelőtt hibás 
döntések következtében magánépületeket építettek árvíz, vagy belvíz által 
veszélyeztetettnek tartott területre. Azt is ecsetelte, hogy ezen a helyen, ahol az 
emberek szenvednek és a pince falán folyik a forrásvíz a domboldalból, a másik 
oldalról pedig a régi mocsaras terület a hatalmas esőzések és árvizek következtében 
újra vizesedtek olyannyira, hogy megjelentek az árkokban, a pincékben a kisebb vízi 
állatok is. A lakosság nem csak ettől szenved, hanem attól is, hogy az egész életük 
munkája látszik tönkremenni, mert tulajdonképpen több mint egy éve vízben állnak a 
lakóházak és el lehet képzelni, hogy a falak, a parketta és minden hogyan néz ki. 
Államtitkár úr azt mondta, hogy először is nem lehet hibáztatni senkit visszamenőleg 
a hibás döntésekért, és azt, hogy az emberi önzés azt kívánja, hogy egészen új 
életteret adjanak ezeknek az embereknek, új épülettel, új lakással, új otthonnal. Az 
önzést nem azért mondja, mert az tulajdonképpen rossz, mert hiszen az emberi fajt 
ez tartja fenn, de azt mondta, ha az első húsz családnak építenek és teremtenek egy 
teljesen úgy egzisztenciát, akkor jön 21., 22., 23. és azt fogja mondani, hogy ő miért 
nem kapja meg ezt az új egzisztenciát. Az emberi önzés szinte azt diktálja,  azt 
kívánják, hogy az ő ingatlanát, épületét miért nem vitte el a víz. Erre ő azt mondta, 
hogy a lakosok állítják váltig, hogy ha a Bódva folyó medrét kikotornák, akkor a belvíz 
szintje csökkenne és a problémájuk megoldódna és a víz lefolyása is megoldott 
lenne. Erre azt válaszolta, ahhoz nagyon pontos, precíz szakértői véleményre lenne 
szükség, hogy a helyi adottságokat megvizsgálják, hogy egyáltalán van-e lehetőség 
arra, hogy ott a víz lefolyjon, vagy ha megkotorják a Bódva medrét, akkor, ha lejebb 
csökken a víz azzal együtt azon a területen meglévő talajvíz szintje is csökken-e. 
Tehát ez egy nagyon komplex vizsgálat. Ott voltak a tanácskozáson a vízügy 
szakemberei is és odafordul hozzájuk államtitkár úr és megkérdezte tőlük, hogy van-
e erre lehetőség, amelyre azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy a kasszájukban 
ilyen munkálatokra, ekkora mértékű beruházásra nincs pénz. Erre föl még egyszer 
feltette a kérdést, hogy az emberek egész élete forog kockán, az egész 
küszködésük, jó volna, ha segítségek kapnának ezek az emberek. Azt mondta az 
államtitkár úr, tudja, de segítségre mód nincs, mert erre nincs pénze se neki, sem az 
önkormányzatnak és a kormánynak sincs. Ott volt Baricska Jánosné képviselő 
asszony is és nagyon sajnálja, hogy most az ülésen nincs jelen, ott volt továbbá 
dr.Daher Pierre parlamenti képviselő úr, és nagyon sajnálja, hogy ő sem jött el erre a 
testületi ülésre. Mint, ahogy „Önök” nem tudtak beszélni államtitkár úrral, ők egy szót 
nem szóltak, nem mondták azt, hogy barátom, az előbb mondtad, hogy a kedvemért 
jöttél Edelénybe és légy szíves meghallgatni ezt az asszonyt komolyan és menjenek 
ki a területre, megmutatják azt a helyet, ahol az emberek egy éve ebben az áldatlan 
és szerencsétlen állapotban kénytelenek élni, mert senki meg nem hallgatja őket 
ebben az országban. Államtitkár úr felállt és odamant hozzá és azt mondta, nagyon 
örült, hogy tudott vele beszélni. 
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Igen, de ettől még az edelényiek problémája nem oldódott meg, és nem csak ez a 
probléma Edelény városában. Máshol is áll a víz a pincékben és nincs megoldás rá, 
mert a vis maiort még mindig visszatartják és ezzel kapcsolatosan novemberben lesz 
az első tárgyalás. Ha a város valamilyen gazdasági visszaélést követett volna el, a 
polgármestert a jegyzőjével együtt már régen bilincsben vitték volna el, mint a  
felsőzsolcai jegyzőt és aljegyzőt. Erre föl befogadták a pert és csak novemberben 
lesz  az első tárgyalás. Ha azt megtették, hogy kimenjen Edelényből ez a nagy 
politikai ellentét, akkor már várják meg azt az időt, amikor a bíróság eldönti, hogy 
kap-e Edelény ebből az összegből vagy nem. Felteszi a kérdést, hogy honnan 
gondolják ezt az óriási beruházásokat megoldani, hogy ha Edelény város ellentétjét 
kiviszik a Youtube-ra, az Internetre, a Magyar Hírlapba. Igen, belülről rágják egymást, 
mert úgy megy előre egy városnak az élete, de kívülre nem kellene vinni, mert ha azt 
látják, hogy állandóan ellentét van közöttük, hogyan gondolják, hogy bárki is segíteni 
fog. A külső erők ezt mind kihasználják ebben a szörnyű gazdasági helyzetben, mert 
a megye, az ország is, Európa is kilátástalan gazdasági helyzetben van. Lehet, hogy 
összeomlik egész Európa rendszere és akkor mit fognak tenni? Persze nincs pénz 
sehol. Kéri a városlakókat, hogy értsék meg, azon kellene lenni, hogy a „családi 
problémát” ne adják ki az egész városnak, igyekezni kellene eltitkolni és önmaguk 
között, a családban megoldani, mert akkor hogyan várják a családban, hogy 
megoldás szülessen a problémákra. Gondolkodjanak már el végre, hogy hogyan 
fognak viselkedni, mert ahogy az előbb mondta polgármester úr, nem rajta fog 
csattani az ostor, hanem a városon, és egyszerűen ellehetetlenül az életük. Az 
embereket most már az érdekli, hogy menjen el a belvíz, hogy a pince falán ne 
folyjon be a víz, hogy végre munkalehetőség legyen, és az ígéreteket tartsák meg.  Ő 
mint független képviselő és mint egyik alpolgármester szólalt fel ezen a találkozón a 
város érdekében, de akik tehettek volna igazán azért, hogy annak érvényt 
szerezzenek, semmit nem tettek. Ebből az aprobóból jött létre a tegnap esti FIDESZ 
közgyűlés a Katona József utca szélén, miközben az országos politika azt mondja, 
hogy ne az utcán politizáljanak, ne vigyék ki a politikát, ne sztrájkoljanak, ne 
legyenek útlezárások. Akkor legyenek szívesek behozni a négy fal közé és elmondta 
ott is, hogy ennek megvan a meghatározott formája, hogy hogyan tehetnék. Kéri, 
hogy legyenek szívesek ehhez tartani magukat, és a saját önös érdekeikben idebent 
legyen meg a párbeszéd, ne az ellentét, az ellenségeskedés. Kifelé pedig mutassák 
azt, hogy együtt akarnak tenni ezért a városért és ezekért az emberekért, akik 
nagyon szerencsétlen körülmények között laknak. Utolsó mondatként megjegyezte, 
hogy aki a másik szerencsétlen sorsát kihasználja arra, hogy saját politikai tőkét 
kovácsoljon belőle, majd ezután eldől, hogy kinek lesz igaza, mert mindenkinek 
önmagát kell adnia és nem a saját érdekeit nézni. A felelős politikus azt teszi, ami a 
dolga és a szavazóit képviseli. Tegnap elhangzottak nagyon demokratikus 
gondolatok, amikor a Katona József úti lakók között volt, viszont a szavaik rendkívül 
diktatórikusak voltak és nem hallgatták meg a másik félt, aki ott volt. Ő csak azt 
szeretné, ha ide jönne egy „tündér” és empátiát adna nekik, és igényesek lennének 
önmagukkal szemben és akkor az életterük is másképpen fog alakulni. 
 
Polgármester  köszöni alpolgármester asszonynak az elmondottakat és megérti, ha 
a FIDESZ gyűlés apropóján kifakadt magából, de nagyon egyet tud érteni szavaival. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot kíván tenni, 
mivel számolási hiba történt a projekt elszámolható összköltségénél, az önerőnél, 
mert egy forinttal az összeg el lett számolva. 
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Zárójelben megjegyzi, hogy a kormány határozatot hozott arról, hogy a Bódva-
völgyében Hidvégardó – Bódvalenke – Bódvarákó, stb. Szendrőlád és Edelény 
térségében 2011. június 30-ig, azaz a mai nappal meg kell épülnie a 
záportározóknak. Edelényben ez a damaki völgy záportározóját jelenti, itt kellett 
volna megépülnie, tegnapi információ szerint még hozzá sem kezdtek. 
A határozati javaslathoz az első módosító indítványa, hogy a 7.894.736 Ft önerő 
helyett 7.894.737,- Ft szerepeljen, tehát egy forinttal kell megemelni az önerőt. 
Ugyanígy az összköltség 5 %-a a következő sornál ugyanez az összeg, illetve a 
projekt elszmolható összköltsége szintén egy forinntal változik ennek hatására, a 
157.894.736,- Ft helyett 157.894.737,- Ft-ra változik. 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Polgármester javasolja, hogy a  határozati javaslat utolsó bekezdése az alábbiak 
szerint módosuljon: „Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta teleplüléseken” című regisztrációs pályázat 
elkészítéséhez kapcsolódó geodéziai mérések elkészítésére 500.000,- Ft, + 25 % 
ÁFA összeget, továbbá 20.000,- Ft összeget biztosít engedélyezési  eljárási díjra 
a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére . 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt - 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
119/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció az árvíz 

sújtotta településeken című pályázat benyújtása és a  
pályázathoz szükséges műszaki tartalom elkészítése 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozza. 

Az ÉSZAK –MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta település eken” tárgyú, 
ÉMOP 3.1.2/E-11 kódszámú  „Edelény város árvíz 
rekonstrukciója” című pályázathoz szükséges 7.894.737,- Ft önerőt 
biztosítja.  

A projekt elszámolható összköltsége: 157.894.737,-Ft melynek 
önereje az összköltség 5%-a, azaz 7.894.737,-Ft. 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrészt az 
Önkormányzat a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
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Az Önkormányzat jelen határozatával egyúttal kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 

Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című 
regisztrációs pályázat elkészítéséhez kapcsolódó geodéziai mérések 
elkészítésére 500.000 Ft+25% ÁFA összeget biztosít a 2007. évben 
kibocsátott kötvény terhére, továbbá 20.000,- Ft összeget biztosít 
engedélyezési eljárási díjra a 2007. évben kibocsátott kötvény 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
16./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése 
pályázathoz önerő biztosítása  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta ( 1 fő 
nem szavazott), majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
120/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző 
             Iskola korszerűsítése és bővítése pályázathoz önerő  
             biztosítása 

 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 

edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola 
korszerűsítése és bővítése” című ÉMOP- 4.3.1/2/2F-2f-2009-
0012 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges további 8.157.069.-Ft öner őt biztosít  a 2007. 
évben kibocsátott kötvény terhére. 

  
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
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17./ Napirendi pont tárgya : 
 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozás elfogadása. 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés mindhárom határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja Bánréve, Boldva, Borsodszirák községi 
önkormányzatok csatlakozását  a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társuláshoz. 
 
Képviselő-testület a javaslatokat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, ( 1 fő 
nem szavazott) majd meghozta az alábbi határozatokat: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

121/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 
 Tárgy:  Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Sajó- 
   Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati  
                      Társuláshoz való csatlakozás elfogadása.  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Bánréve Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását  elfogadja . 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
122/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Boldva Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozás elfogadása.  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Boldva Községi Önkormányzat Képvisel ő-
testületének  a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozását   elfogadja . 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

123/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozás elfogadása.  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Borsodszirák Községi Önkormányzat Képvisel ő-
testületének  a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozását elfogadja . 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
18./ Napirendi pont tárgya : 
 
Mátyás és Jázmin úti játszóterek elkerítése. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy mivel a fejlesztési 
céltartalékon nincs elegendő összeg a kitűzött célra, ezért a bizottság a határozati 
javaslat 1./ pontját, mely szerint 2.514.000,- Ft + ÁFÁ-t biztosítanak a játszóterek 
bekerítésére, nem támogatja. Amennyiben a céltartalékon megfelelő összeg 
rendelkezésre fog állni kerüljön újratárgyalásra. Bizottság a határozati javaslat 2./ 
pontját elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke a bizottság véleményét ismertetve elmondta, hogy bizottságuk is a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottsághoz hasonlóan foglalt állást, mivel nem áll rendelkezésre az 1./ 
pontban szereplő összeg, így nem javasolják támogatni. Természetesen bizottságuk 
is azon a véleményen van, hogy ha lesz elegendő összeg a céltartalékon, térjenek 
erre vissza. A határozati javaslat 2./ pontjának elfogadását bizottságuk is támogatja. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester a játszóterek áldatlan állapotáról szólt, a 
szemetes játszóterekről, amelyen véleménye szerint mindenképpen változtatni kell, 
és ha jól meggondolja, nem is kellene bekeríteni, ha igényesek lennének, és nem 
szórnák szanaszét a szemetet, nem rongálnák a játszótéri eszközöket. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
véleményét, miszerint a határozati javaslat 1./ pontját fedezet hiányában nem 
támogatja, a 2./ pontját elfogadásra javasolja. 
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Polgármester elmondja, hogy neki az előterjesztéssel két problémája van, az egyik, 
hogy az előterjesztést készítő miért nem egyeztetett a Pénzügyi Osztállyal, ami 
belső probléma és meg fogják beszélni, viszont ami a város lakosságát érdekelheti, 
hogy 2.514.000,- Ft + ÁFÁ-ba kerülne a két játszótérnek a bekerítése, amelyre 
sajnos a céltartalékban már nincs ennyi fedezet, ezért kérik a bizottságok, hogy ezt 
ne támogassák. A határozati javaslat 2./ pontját viszont támogatja mindenki, amely 
arról szól, hogy a Mátyás király úti játszótéren található homokozó feltöltésére 
12.000,- Ft összeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. Úgy gondolja, hogy 
megint vissza lehetne vezetni ezt a kérdést a mai napon már többször elhangzott 
dolgokra, hogy nem a polgármesterrel tolnak ki azok, akik megakadályozzák azt, 
hogy Edelény megkapja a vis maior pénzt, és kapjon az ÖNHIKI-ből is támogatást, 
hanem a város lakóival tolnak ki.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását, miszerint a 
határozati javaslat 1./ pontja kerüljön ki. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
124/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy : Mátyás úti játszótéren található homokozó 
            feltöltésére fedezet biztosítása. 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 
a Mátyás úti játszótéren található homokozó feltöltésére 
12.000,- Ft azaz tizenkett őezer forint  összeget 
biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:  polgármester  

 
 
19./ Napirendi pont tárgya : 
 
Hatósági szerződés megkötése a Szociális Szolgáltató Központ tárgyi feltételeinek 
megteremtésére 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ 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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
125/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Hatósági szerződés megkötése a Szociális Szolgáltató 
            Központ tárgyi feltételeinek megteremtésére 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, s az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező ”HATÓSÁGI SZERZŐDÉS”—t jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  a szerződés megkötésére: azonnal 
                 a szerződésben foglaltak megvalósítására:  
                      2012. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Közreműködik:  Jegyzői Titkárság 

 
1. számú melléklet 

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala (3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6.) (a továbbiakban: Szociális és 
Gyámhivatal), hatáskörrel és illetékességgel rendelkező működést engedélyező és 
ellenőrző szerv, 

másrészről Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás (székhelye: 3780 Edelény, Árpád u. 29.), mint a 
Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 3780 Edelény, Árpád u. 29.) szociális 
intézmény Fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó),  

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:  

1.) A Szerződő felek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. §-ában, 
valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – hatósági szerződést kötnek az Edelény és Környéke 
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában lévő 3780 Edelény, Árpád u. 29. szám  alatti székhelyről 
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működő Szociális Szolgáltató Központ szociális intézményre vonatkozóan – 
az idősek nappali ellátása , valamint a tartós bentlakásos ápolást, 
gondozást nyújtó id ősek otthona  szociális alap- és szakosított ellátások 
tekintetében feltárt tárgyi feltételeket érintő hiányosságok megszüntetése 
érdekében.  

2.) A Szerződő felek megállapítják, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 3780 
Edelény, Árpád u. 29. szám alatti székhelyről nyújtott szociális alap- és 
szakosított ellátás tekintetében az Észak-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által 2010. június 30. 
napján kelt B-GyA/171-3/2010. számon kiadott működési engedéllyel 
rendelkezik, mely a bentlakásos intézményi egység tekintetében 2012. 
december 31. napjáig érvényes, míg a nappali ellátás tekintetében 
határozatlan idejű.  

3.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala (mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának jogelődje) 2010. október 5. napján a szociális 
szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 
ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése 
alapján az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 
Működtető Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató 
Központ szociális intézmény működésének ellenőrzése tekintetében eljárást 
indított, mely eljárás során megállapítást nyert, hogy az intézményi 
székhelyről nyújtott idősek nappali ellátása, valamint tartós bentlakásos 
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szociális alap- és szakosított ellátás 
tárgyi feltételei nem felelnek meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: SzCSM rendelet) rögzítetteknek. 

4.) A Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja értelmében, ha a fenntartó a 
megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése 
érdekében, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától 
függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével az ügynek az ellátottak, 
az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése 
érdekében a hiányosság – legfeljebb három éven belül történő – 
megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet.  

5.) A Fenntartó az 1.) pontban meghatározott cél érdekében kötelezettséget vállal 
arra, hogy 2012. december 31. napjáig gondoskodik 

� az idősek otthona szakosított ellátás vonatkozásában az SzCsM rendelet 41. 
§ (4) bekezdés b) pontjában rögzített – tíz ellátottra legalább egy fürdőkád 
vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely – biztosításáról,  

� az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás vonatkozásában az 
SzCsM rendelet 75. § (1) bekezdés c)-d) pontjában rögzített – személyi 
tisztálkodásra, valamint a személyes ruházat tisztítására szolgáló – helyiség 
biztosításáról,  
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� a hiányosságok megszüntetésére biztosított időtartam alatt az intézmény által 
nyújtott szolgáltatás színvonala nem csökken.  

6.) Jelen hatósági szerződésben foglaltak fenntartói megszegése esetén a 
Szociális és Gyámhivatal által alkalmazott jogkövetkezmény a Korm. r. 13. § 
(3) bekezdés h) pontja szerinti, azaz: az idősek nappali ellátása és az idősek 
otthona működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót, hogy ezen 
szociális szolgáltatásokkal hagyjon fel. 

7.) A Fenntartó kijelenti, hogy jelen hatósági szerződés Ket. 77. § (2) bekezdése 
szerinti joghatását ismeri, mely szerint, ha a jelen szerződésben foglaltakat 
megszegi, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szerződés jogerős és 
végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság – az addigi teljesítések 
figyelembevételével – hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. A 
jogkövetkezmény jogerőssé válását a Szociális és Gyámhivatal végzéssel 
állapítja meg, melyben feltünteti a működési engedély módosítás időpontját és 
a működési engedélynek a módosítást követően hatályos valamennyi adatát.  

8.) A végzés meghozatalától számított 8 napon belül a Szociális és Gyámhivatal 
közli a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával, 
valamint értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzat jegyzőjét a rászoruló 
és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről történő intézkedés 
érdekében, továbbá értesíti az ellátottjogi képviselőt, a módszertani 
intézményt és az intézmény székhelye szerint illetékes települési jegyzőt.   

9.) A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági szerződés 
teljesítésének megtörténtéről az 5. pontban meghatározott teljesítési határidő 
lejártát, vagy időközben történt teljesítés esetén az azt követő 8 napon belül – 
a teljesítést igazoló dokumentumok egyidejű megküldésével – írásban 
tájékoztatja a Szociális és Gyámhivatalt. A Szociális és Gyámhivatal a 
jogszerű teljesítés megállapításának tényéről, ellenkező esetben a 7.) 
pontban meghatározott intézkedés – végzés kiadása – szükségességének 
megtételéről értesíti a Fenntartót.  

10.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ügy szempontjából 
jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló 
körülmények lényeges megváltozása esetén a szerződés módosítását 
bármelyik fél kezdeményezheti. Ha a módosításhoz a másik fél nem járul 
hozzá, vagy a felek között vita van a módosítás törvényi feltételei 
tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhető a 
szerződés módosítása vagy megszüntetése.  

11.) A Szerződő felek megállapítják, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 
székhelyének működésével kapcsolatban jelen hatósági szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.  

12.) A hatósági szerződésre egyebekben – a Ket. által nem szabályozott 
kérdésekben – a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó 
általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.  
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13.) A Szerződő felek megállapítják, hogy jelen hatósági szerződés az abban 
rögzített kötelezettség teljesítésével, legkésőbb azonban 2012. december 31. 
napján megszűnik, kivéve, ha a Szerződő felek jelen szerződés tartamát 
egyező akarattal módosítják, vagy a 6.) pontban meghatározott intézkedések 
megtétele válik indokolttá.  

14.) A Szerződő felek kijelentik, hogy őket jognyilatkozataik megtételénél senki 
nem kényszerítette, tévedésben nem tartotta, azt szabad akaratukból tették 
meg.  

15.) A Szerződő felek a hatósági szerződést figyelmesen elolvasták, az abban 
foglaltakat megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben 
egyezőt valamennyi oldalon aláírták.  

Miskolc, 2011. június 22.     

        dr. Lupkovics Beáta                    Moln ár Oszkár  
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei                 polgármester 
             Kormányhivatal                   Edelény Város Önkormányzata 
      Szociális és Gyámhivatala                   képviseletében 
             hivatalvezetője  

Ellenjegyző:  

Vártás József 
                jegyző 

 
 
20./ Napirendi pont tárgya : 
 
Iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás társulási 
megállapodásainak módosítása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
126/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Iskolai és óvodai feladatokat ellátó 

intézményfenntartó társulás társulási 
megállapodásainak módosítása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
a 103/2011.(V.30.) és a 104/2011.(V.30. )  számú 
Önkormányzati határozatokkal jóváhagyott - az iskolai, 
óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 
létrehozásától és működési szabályairól szóló „Társulási 
Megállapodás”-okat nem módosítja. 
 
Határidő: Szuhogy Község tájékoztatása azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 

 
21./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú 
ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
127/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, 

Pást út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú ingatlan licit 
útján történő értékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat tulajdonát képező 226 hrsz-ú, 532 m2 
térméretű, „lakóház, udvar” megnevezésű, Edelény, Pást 
út 23. szám alatti ingatlant nyilvános 
versenytárgyalás útján értékesíti.   
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell 
közzétenni  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 
Edelény Városi Televízió képújságában és Edelény 
Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson  értékesítésre meghirdeti  az Edelény, Pást 
út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú, 532 m2 térméretű, 
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanát.  
Az épület bontása szükséges, melynek költsége a vevőt 
terheli, összege az ingatlan értékéből levonásra került. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 150.000,-Ft (azaz: 
százötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 
2011. július 25-én 10.00 óráig letétbe helyez a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes 
pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát 
az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy 
összegben történő megfizetését. 
Kikiáltási ár: 1.500.000,-Ft (azaz: egymillióötszázezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének 
időpontja: 2011. július 20. 11.30 –12.00 óráig 
Licit tárgyalás id őpontja: 2011. július 25. 15.00 óra 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további 
felvilágosítást ad: Babusné Adorján Andrea fogalmazó, 
Tel: 48/524-100/327 mellék (Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi Osztály Edelény, István király útja 52.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adás – vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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22./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 80. szám alatti,1393 hrsz-ú 
ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 132./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
128/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, 

Borsodi út 80. szám alatti, 1393 hrsz-ú ingatlan licit 
útján történő értékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező 1393 hrsz-ú, 1129 m2 
térmértékű, „lakóház, udvar” megnevezésű, Edelény, Borsodi 
út 80. szám alatti ingatlant nyilvános versenytárgy alás 
útján értékesíti.   
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi 
Televízió képújságában és Edelény Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson  értékesítésre meghirdeti  az Edelény, Borsodi út 
80. szám alatti, 1393 hrsz-ú, 1129 m2 térméretű, „lakóház, 
udvar” megnevezésű ingatlanát.  
Az épület bontása szükséges. A bontás költsége a vevőt 
terheli, melynek összege az ingatlan értékéből levonásra 
került. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 250.000,-Ft (azaz: 
kettőszázötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 
2011. július 25-én 10.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba 
beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 
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Kikiáltási ár: 2.500.000,-Ft (azaz: kettőmillió-ötszázezer 
forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének id őpontja: 
2011. július 18. 11.30 –12.00 óráig 
Licit tárgyalás id őpontja: 2011. július 25. 13.00 óra 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további 
felvilágosítást ad: Babusné Adorján Andrea fogalmazó, Tel: 
48/524-100/327 mellék (Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi 
Osztály Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás – 
vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
23./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995 hrsz-ú 
ingatlan licit útján történő értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 133./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
129/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei 

út 88. szám alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan licit útján 
történő értékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező 1995 hrsz-ú, 1381m2 
térméretű, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 
Edelény, Finkei út 88. szám alatti ingatlant nyilvános 
versenytárgyalás útján értékesíti.   
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Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi 
Televízió képújságában és Edelény Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson  értékesítésre meghirdeti  az Edelény, Finkei út 
88. szám alatti, 1995 hrsz-ú, 1381 m2 térméretű, „lakóház, 
udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanát.  
Az épület felújítása gazdaságtalan, bontása javasolt. A bontás 
költsége a vevőt terheli, melynek összege az ingatlan 
értékéből levonásra került. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 250.000,-Ft (azaz: 
kettőszázötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 
2011. július 25-én 10.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba 
beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 
 
Kikiáltási ár: 2.500.000,-Ft (azaz: kettőmillió-ötszázezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének id őpontja: 
2011. július 19. 11.30 –12.00 óráig 
Licit tárgyalás id őpontja: 2011. július 25. 14.00 óra 
Helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további 
felvilágosítást ad: Babusné Adorján Andrea fogalmazó, Tel: 
48/524-100/327 mellék (Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi 
Osztály Edelény, István király útja 52.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás – 
vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

24./ Napirendi pont tárgya : 
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 134./ 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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
130/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen  hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

25./ Napirendi pont tárgya : 
 
Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészet-oktatási 
intézmény és Napköziotthonos Óvoda Megszüntető Okiratának módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 138./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
131/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
 

Tárgy : Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos 
Óvoda Megszüntető Okiratának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - 
101/2011. (V.30.) számú határozatával jóváhagyott - Az Edelényi 
Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. A Megszüntető Okirat 2. pont a „Fenntartó/irányító szerve:”  

cím az alábbi címre változik: 
    „Irányító szerve:” 
 
2. A Megszüntető Okirat kiegészül az alábbi 5. ponttal: 
    „5. Átalakítás módja: szétválasztás 

különválással”  
 
3. A Megszüntető Okirat 5. pontot követően a sorszámok új 5. 

pont beillesztése, illetve az elírt számozás miatt 2-vel 
növekednek 

 
4. A Megszüntető Okirat „A közfeladat jöv őbeni ellátása”  cím 

tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

• 3780 Edelény, Borsodi út 150. feladat-ellátási helyen ellátott 
általános iskolai feladatokat Edelény Város Önkormányzata 
által alapítandó Borsodi Általános Iskola  látja el (székhely: 
3780 Edelény, Borsodi út 150.), 

 
• 3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a feladat-ellátási helyen 

ellátott napköziotthonos óvodai és bölcsődei, a 3780 
Edelény, Mátyás király utca 1. és a 3780 Edelény, Bányász 
út 2. szám alatti feladat-ellátási helyen ellátott 
napköziotthons óvodai feladatokat Edelény Város 
Önkormányzata által alapítandó Mátyás Óvoda és 
Bölcs őde látja el (székhely: Mátyás király utca 7/a, feladat-
ellátási helyek: 3780 Edelény, Mátyás király utca 1., 3780 
Edelény, Bányász út 2.), 

 
• 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. feladat-ellátási helyen ellátott 

napköziotthonos óvodai feladatokat Edelény Város 
Önkormányzata által alapítandó Nefelejcs Óvoda  látja el 
(székhely: 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.), 
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• 3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. feladat-ellátási helyen ellátott 
általános iskolai feladatokat a 3780 Edelény, Borsodi út 150. 
székhelyű Borsodi Általános Iskola tagintézményeként 
működő Borsodi Általános Iskola  Martinkó András 
Tagiskola  látja el (tagiskola: 3734 Szuhogy, Rákóczi út 10.), 

• 3734 Szuhogy, József A. 56. feladat-ellátási helyen ellátott 
napköziotthonos óvodai feladatokat a 3780 Edelény, Mátyás 
király u. 7/a székhelyű Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
tagintézményeként működő Mátyás Óvoda és Bölcs őde 
Nyitnikék Napköziotthonos Tagóvoda  látja el (tagóvoda: 
3734 Szuhogy, József A. 56.), 

• 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. feladat-ellátási helyen ellátott 
általános iskolai feladatait a Miskolci Görög Katolikus 
Apostoli Exarchátus  által alapítandó Általános Iskola látja 
el (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b.), 

• 3780 Edelény, Borsodi út 34. székhelyen ellátott gimnáziumi 
és szakképző iskolai feladatait a Miskolci Görög Katolikus 
Apostoli Exarchátus  által alapítandó Középiskola látja el 
(székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 34.). 

 
5. Jogutódlás rendje cím tartalma kiegészül az alábbiakkal: 

„ Jogutód intézmények: 
Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.) 
Mátyás Óvoda és Bölcs őde (3780 Edelény, Mátyás k.u. 7/a) 
Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.)”  

 
6.  Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt  
„Megszüntet ő Okirat”- ot a határozat mellékleteként  
jóváhagyja.  

 
7. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az 

intézménynyilvántartásból való törlése iránt intézkedjen, a 
Megszüntető Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje 
meg. 

Határidő:  2011. azonnal  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

Melléklet a 131/2011.(VI.30.) számú határozathoz 
 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T  
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdésében és  96. §-
ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 11. §-
ában foglaltak alapján Edelény Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az 
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv megszüntetéséről a megszüntető okiratot 
az alábbi tartalommal adja ki: 
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1. Az intézmény neve, székhelye: Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda 
3780 Edelény, Borsodi út 34 

2. Irányító szerve: Edelény Város Önkormányzata,  
3780 Edelény, István király útja 52. 

3. Megszüntető szerve: Edelény Város Önkormányzata,  
3780 Edelény, István király útja 52. 

4. Megszüntető jogszabály, határozat: Edelény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  131/2011. (VI.30.) számú 
határozata 

5. Átalakítás módja: 
 

szétválasztás különválással  

6. Az intézmény megszüntetésének oka: Az oktatási intézmény fenntartói jogának átadása 
egyházi fenntartásba, illetve az új szervezeti 
formában jobban biztosítható az oktatási-nevelési 
intézmények szakmai önállósága, jobban 
érvényesíthető a döntési és felelősségi rendszer. 

7. Az intézmény jogszabályban  
meghatározott közfeladata: 

közoktatási és gyermekjóléti feladat ellátása 

8. A közfeladat jövőbeni ellátása: • 3780 Edelény, Borsodi út 150. feladat-ellátási 
helyen ellátott általános iskolai feladatokat 
Edelény Város Önkormányzata által 
alapítandó Borsodi Általános Iskola látja el 
(székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 150.), 

 
• 3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a feladat-

ellátási helyen ellátott napköziotthonos óvodai 
és bölcsődei, a 3780 Edelény, Mátyás király 
utca 1. és a 3780 Edelény, Bányász út 2. szám 
alatti feladat-ellátási helyen ellátott 
napköziotthons óvodai feladatokat Edelény 
Város Önkormányzata által alapítandó Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde látja el (székhely: Mátyás 
király utca 7/a, feladat-ellátási helyek: 3780 
Edelény, Mátyás király utca 1., 3780 Edelény, 
Bányász út 2.), 

 
• 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. feladat-

ellátási helyen ellátott napköziotthonos óvodai 
feladatokat Edelény Város Önkormányzata 
által alapítandó Nefelejcs Óvoda látja el 
(székhely: 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.), 

 
• 3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. feladat-ellátási 

helyen ellátott általános iskolai feladatokat a 
3780 Edelény, Borsodi út 150. székhelyű 
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Borsodi Általános Iskola tagintézményeként 
működő Borsodi Általános Iskola Martinkó 
András Tagiskola látja el (tagiskola: 3734 
Szuhogy, Rákóczi út 10.), 

 
• 3734 Szuhogy, József A. 56. feladat-ellátási 

helyen ellátott napköziotthonos óvodai 
feladatokat a 3780 Edelény, Mátyás király u. 
7/a székhelyű Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
tagintézményeként működő Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde Nyitnikék Napköziotthonos 
Tagóvoda látja el (tagóvoda: 3734 Szuhogy, 
József A. 56.), 

 
• 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. feladat-ellátási 

helyen ellátott általános iskolai feladatait a 
Miskolci Görög Katolikus Apostoli 
Exarchátus által alapítandó Általános Iskola 
látja el (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 
36/b.), 

 
• 3780 Edelény, Borsodi út 34. székhelyen 

ellátott gimnáziumi és szakképző iskolai 
feladatait a Miskolci Görög Katolikus 
Apostoli Exarchátus által alapítandó 
Középiskola látja el (székhely: 3780 Edelény, 
Borsodi út 34.). 

 

9. A közfeladat jövőbeni ellátásához 
szükséges köztulajdon meghatározása: 

Az intézmény 2011. augusztus 31. fordulónappal 
készített vagyonleltárában szereplő, a Miskolci 
Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részére 
használatba/tulajdonba adandó tárgyi 
eszközökről, immateriális javakról és készletekről  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által elfogadott külön szerződés rendelkezik. 

Az Egyház részére át nem adandó tárgyi 
eszközök, immateriális javak és készletek az 
újonnan létrejövő önkormányzati intézmények 
használatába kerülnek, az intézményfenntartó 
társulási megállapodásokban foglaltak alapján. 

Az átadás-átvétel időpontja: 2011. augusztus 31. 

10. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések: 

A megszűnő intézmény alkalmazottainak 
továbbfoglalkoztatásáról Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott Megállapodás rendelkezik. 
2011. augusztus 31-én az intézménnyel 
jogviszonyban álló dolgozók 2011. augusztus 
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hóra esedékes munkabérét és járulékait az 
Önkormányzat fizeti. 

11. Rendelkezés jogok és kötelezettségek  
tekintetében: 

Az intézmény előirányzatai 2011. augusztus 31. 
napjával zárolásra kerülnek. 

12. Kötelezettségvállalás rendje: A Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda igazgatója a megszüntető 
okirat jóváhagyását követő naptól éven túli, 
tartós, illetve 2011. augusztus 31. napja utáni 
időszakra vonatkozó kötelezettséget nem 
vállalhat. 

13. Jogutódlás rendje: A 2011. augusztus 31. napjáig keletkezett vagyoni 
jogok és kötelezettségek tekintetében Edelény 
Város Önkormányzata és Szuhogy Község 
Önkormányzata a jogutód a társulási 
megállapodásban foglaltak alapján. 
Jogutód intézmények: 
Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi 
út 150.) 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, 
Mátyás k.u. 7/a) 
Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gy. út 
3.) 

14. Rendelkezés a tartozásokról: Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda valamennyi elismert, 
nem vitatott pénz, illetve pénzben kifejezett 
tartozása tekintetében Edelény Város 
Önkormányzata és Szuhogy Község 
Önkormányzata a jogutód a társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. 

15. A megszüntetés időpontja: 2011. augusztus 31. 

16. Hatályba lépés időpontja: 2011. augusztus 31. 

 
Záradék: 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda megszüntető 
okiratát 131/2011. (VI.30.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Edelény, 2011. június 30. 
 
 Vártás József   Molnár Oszkár  
 jegyző  polgármester 
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26./ Napirendi pont tárgya : 
 
Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 139./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
132/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy : Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - 101/2011. (V.30.) 
számú határozatával jóváhagyott - Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pont „Az intézmény alapító szerv neve, címe”  rész 

az alábbiak szerint módosul: 
 

„Edelény Város Önkormányzata 
 3780 Edelény, István király útja 52.” 

  
2. Az Alapító Okirat 6. pont „Az intézmény fenntartójának neve, címe”  

részben Ládbesenyő Község Önkormányzat címe az alábbiak szerint 
módosul: 

„ 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.”  
 

3. Az Alapító Okirat 13. pont „ Alaptevékenysége” rész kiegészül az 
államháztartási  szakágazati besorolással az alábbiak szerint: 

„államháztartási szakágazati besorolása: 852010 ala pfokú oktatás” 

 

4. Az Alapító Okirat 13. pont „ Alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat 
száma” rész az alábbiak szerint módosul: 

  „852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programj ainak komplex  
    támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer ű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012 Sajátos nev. igény ű általános iskolai tanulók nappali rendszer ű 
nevelése, oktatása  

(1-4.évf) 
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852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappal i rend. ált. isk. 
nevelése, oktatása (1-4.évf) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer ű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022 Sajátos nev. igény ű általános iskolai tanulók nappali rendszer ű 
nevelése, oktatása 

 (5-8.évf) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappal i rendsz. ált. isk. 

nevelése, oktatása (5-8.évf) 
852024 Általános iskolai feln őttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igény ű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköz i otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igény ű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általá nos iskolai tanulószobai 

nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá sa 
910122 Könyvtári állomány feltárása, meg őrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

szabad kapacitás kihasználása:  

855937-2 M.n.s. egyéb feln őttoktatás  
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100-2 Rendezvényi étkeztetés  
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  

5.  Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 

6. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmény 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen, az Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Határidő:  2011. azonnal  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
 
 
 

Melléklet a 132/2011.(VI.30.) számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve:  Borsodi Általános Iskola  
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 Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Borsodi út 150. 
 

Az intézmény telephelye: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. – konyha 
 
Az intézmény tagintézménye:  Borsodi Általános Iskola Martinkó András Tagiskola 
A tagintézmény címe:  3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. 

   
2.  Az intézmény OM azonosítója:  ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  
 

5.  Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:  
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

 
Damak Község Önkormányzata 
3780 Damak, Szabadság út 35. 

 
Abod Község Önkormányzata 
3753 Abod, Magyar út 42. 

 
Balajt Község Önkormányzata 
3780 Balajt, Fő út 5. 

 
Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

általános iskolai oktatás /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése/ 
                                                                            

9. Az intézmény típusa:  
általános iskola /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja/ 

 
10. Évfolyamok száma:   

8 évfolyam 
   
11. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
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12. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám :  430 fő 
Telephelyenként: 

Edelény, Borsodi út 150.:    300 fő 
Szuhogy, Rákóczi út 10.: 130 fő 

                                         
13. Alaptevékenysége: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás 
 
 -  Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók 

felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra  
 -  A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve 
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben  

 -  A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása 
 -  Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 

a.)  az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

b.)  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók oktatása integráltan, a többi tanulóval 
együtt 

 - Képesség-kibontakoztató felkészítés  
 - Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
 - Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű nevelés-oktatás  
 - Bejáró tanulók ellátása  

 
Alaptevékenységi  szakfeladat, szakfeladat száma: 

  
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évf) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése, oktatása  

(1-4.évf) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8.évf) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk. nevelése, oktatása  

(5-8.évf) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
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  931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

szabad kapacitás kihasználása: 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 
14. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
15. Működési körzete: 
 

a) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti telephely esetében: 
 

Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe, 
 
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Borsodi út a József Attila úttól a végéig, József Attila út páros oldala, Eötvös Lóránd út, 
Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Ifjúság út, Barátság út, Béke út, Dózsa 
György út, Csalogány út, Déryné út, Borsvezér út, Váralja út, Bányász út, Szentpéteri út, 
Egres út, Bihari János út, Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Móra Ferenc út, Fűzfa út, 
Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi 
Sándor út, Póts András út, Lévay József a Tormás úttól a Móra Ferenc utcáig, az Antal 
György út a Tormás úttól a Szentpéteri útig, Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály 
út, Madách Imre út, Jókai Mór út, Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem 
József út, Klapka György út, Bocskai István út, Árpád út, Alkotmány út, Kossuth Lajos út, 
Markovics tanya, Szabadság út, Szent Márton út. 
 
Az intézmény kötelezően felveszi az egyház által Edelény, Borsodi út 36/b székhelyen 
fenntartott általános iskola működési körzetében lakhellyel rendelkező azon tanulókat, akik 
nem kívánnak  vallásilag elkötelezett iskolába járni. 

 
b) Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatti telephely esetében: 
 

Szuhogy település közigazgatási területe 
 
16. Gazdálkodási jogköre: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV törvény (pl.: megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
18. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:     

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város 
mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői 
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
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fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával 
kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult települések polgármestereinek véleményét ki 
kell kérni. 
 
A tagintézmény vezetőjének megbízása előtt Szuhogy Község polgármesterének véleményét 
ki kell kérni. 

 
19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, vagy a 
vezető által kijelölt személy. 

 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Borsodi 
út 150. iskolaépületet és Borsodi út 36/b. szám alatt lévő konyha épületrészt. 
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a 3734 Szuhogy, 
Rákóczi út 10. szám alatt lévő iskolaépületet. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

 
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba adott 
vagyonnal. 

       
22. Záró rendelkezések:  

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Záradék:   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskola alapító 
okiratát 132/2011. (VI.30.) számú határozattal jóváhagyta.  

 
Edelény, 2011.  június 30. 
 

 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                                 polgármester 

 
27./ Napirendi pont tárgya : 
 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 140./ 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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
133/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy : Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - 101/2011. (V.30.) 
számú határozatával jóváhagyott - Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pont „Az intézmény alapító szerv neve, címe”  rész 

az alábbiak szerint módosul: 
 

„Edelény Város Önkormányzata 
 3780 Edelény, István király útja 52.”  

 
2. Az Alapító Okirat 6. pont „Az intézmény fenntartójának neve, címe”  

részben Ládbesenyő Község Önkormányzat címe az alábbiak szerint 
módosul: 

„ 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.”  
 

3. Az Alapító Okirat 12. pont „Alaptevékenysége, alaptevékenységi 
szakfeladat, szakfeladat száma” rész az alábbiak szerint módosul:  

„államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvo dai nevelés  

a.)Edelény, Mátyás király  7/a, valamint a Mátyás k irály 1. és Bányász  2. 
szám alatti telephelyen :   

 
  851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat és 
célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása:  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

b.) Szuhogy József A. 56. szám alatti telephelyen: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás,hallássérült), enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat és 
célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása:  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) Edelény, Mátyás király 7/a szám alatti telephel yen: 
889101 Bölcsődei ellátás” 
 

4.  Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 

5. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmény 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen, az Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Határidő:  2011. azonnal  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 Melléklet a133/2011.(VI.30.) számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve, székhelye: Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
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Az intézmény székhelye:   3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a. 
 

Az intézmény telephelyei:  3780 Edelény, Mátyás király utca 1. 
      3780 Edelény, Bányász út 2. 
 

Az intézmény tagóvodája: Mátyás Óvoda és Bölcsőde   
Nyitnikék Napköziotthonos Tagóvoda 

 A tagóvoda címe:   3734 Szuhogy, József A. út 56. 
   
2.  Az intézmény OM azonosítója:  ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  
 

5.  Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:  
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

 
Damak Község Önkormányzata 
3780 Damak, Szabadság út 35. 

 
Abod Község Önkormányzata 
3753 Abod, Magyar út 42. 

 
Balajt Község Önkormányzata 
3780 Balajt, Fő út 5. 

 
Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

óvodai nevelés (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése) és 
bölcsődei gondozás és nevelés (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény) 
 

9. Az intézmény típusa:  
Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást biztosító többcélú közös 
igazgatású intézmény 

 
10. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
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11. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám :  280 fő 

 
a/ óvoda: 

Edelény, Mátyás király7/a,. Mátyás király 1. Bányász 2.:  208 fő 
Szuhogy, József A. út 56.:     60 fő 

 
b/ bölcsőde 

Edelény, Mátyás király utca 7/a .:    12 fő 
 

12. Alaptevékenysége, alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma: 
 
 államháztartási szakágazati besorolás: 851020 óvodai nevelés 

 
a.)Edelény, Mátyás király  7/a, valamint a Mátyás király 1. és Bányász  2. szám alatti 
telephelyen :   

 
  851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek 
nevelése az országos óvodai alapprogrammal összhangban, 
meghatározva a konkrét helyi feladatokat és célkitűzéseket, 
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
b.) Szuhogy József A. 56. szám alatti telephelyen: 

 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás,hallássérült), enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
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A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek 
nevelése az országos óvodai alapprogrammal összhangban, 
meghatározva a konkrét helyi feladatokat és célkitűzéseket, 
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) Edelény, Mátyás király 7/a szám alatti telephelyen: 
 

889101 Bölcsődei ellátás 
 
13. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
14. Működési körzete: 
 

a) Edelény, Mátyás király  7/a, Mátyás király 1. és Bányász  2. szám alatti telephely esetében: 
 

Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,  
 
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út, Rózsavölgyi Márk 
út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó Pista út, Hársfa út, 
Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kıvágó út, Menner Adolf út, Nyár út, Rajk 
László út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, 
Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, Új templom út, Újvilág út, Antal György út, Hısök 
tere, Borsodi út a Bódva hídig, Móra Ferenc út, Főzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, 
Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petıfi Sándor út, Póts András 
út, Lévay József út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás 
út, Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás király út, belvárosi út, Fenyısor út, Szent 
Márton út. 

 
b) Szuhogy József A. 56.szám alatti telephely esetében: 

 
Szuhogy település közigazgatási területe 

   
c) bölcsőde esetében:  Edelény Város közigazgatási területe.  

Szabad kapacitása esetén fogadja más településen lakóhellyel rendelkező 
gyermekeket is. 

 
15. Gazdálkodási jogköre: 

Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, utalványozási 
teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános Iskola (Edelény, Borsodi út 
150.) látja el. 
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17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV törvény (pl.: megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
18. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:     

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város 
mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői 
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával 
kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult települések polgármestereinek véleményét ki 
kell kérni. 
 
A tagintézmény vezetőjének megbízása előtt Szuhogy Község polgármesterének véleményét 
ki kell kérni. 

 
19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, vagy a 
vezető által kijelölt személy. 

 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Mátyás 
király utca 7/a, Mátyás király utca 1., Bányász út 2. óvodaépületet. 
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a 3734 Szuhogy, 
József A. út 56. szám alatt lévő ingatlanrészt. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

 
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba adott 
vagyonnal. 

       
22. Záró rendelkezések:  

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 

Záradék:   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratát a 133/2011. (VI.30.) számú határozattal jóváhagyta. 
 
Edelény, 2011. június 30. 
 

                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                                  polgármester 
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28./ Napirendi pont tárgya : 
 
Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 141./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
134/2011.(VI.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  
Tárgy : Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - 101/2011. (V.30.) 
számú határozatával jóváhagyott – Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 12. pont „ Alaptevékenysége, alaptevékenységi 
szakfeladat, szakfeladat száma” rész alábbiak szerint módosul: 

„államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvo dai nevelés 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak  komplex 
támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igény ű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallá ssérült), 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista , 
több fogyatékosság el őfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos,  a megismer ő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethet ő tartós és 
súlyos rendellenességével küzd ő gyermekek ellátása 

b.) a megismer ő funkciók vagy a viselkedés fejl ődésének 
organikus okra vissza nem vezethet ő tartós és súlyos 
rendellenességével küzd ő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés , ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai 
alapprogrammal összhangban, meghatározva a konkrét 
helyi feladatokat és célkit űzéseket, kizárólag magyar 
nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés  
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szabad kapacitás kihasználása:  
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

2.  Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 

3. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmény 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen, az Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Határidő:  2011. azonnal  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

Melléklet a 134/2011.(VI.30.) számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
1.   

1.  Az intézmény neve:  Nefelejcs Óvoda 
   

Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. 
  
2.  Az intézmény OM azonosítója:  ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
5.  Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:  

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
7.  Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8.  Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

óvodai nevelés /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése/ 
 

9.  Az intézmény típusa:  
óvoda /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja/ 

 
10.  Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
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11.  Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám :  162 fő 

 
12.  Alaptevékenysége, alaptevékenységi  szakfeladat, szakfeladat száma: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés 
 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek 
nevelése az országos óvodai alapprogrammal összhangban, 
meghatározva a konkrét helyi feladatokat és célkitűzéseket, 
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
13.  Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
14.  Működési körzete: 

Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út, Bartók Béla 
út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka György út, Bocskai István út, 
Árpád út, Borsodi út a Bódva hídtól az út végéig, József Attila út, Eötvös Lóránd út, Ady 
Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Alkotmány út, 
Ifjúság út, Barátság út, Béke út, Dózsa György út., Csalogány út, Déryné út, Borsvezér út, 
Váralja út, Akác út, Gyöngyvirág út, Juhász Gyula út, Kandó Kálmán út, Malomszög út, 
Mester út, Miklós Gyula út, Móricz Zsigmond út, Muskátli út, Rozmaring, Tompa Mihály út, 
Virág út, Hóvirág utca, Jázmin utca, Liliom utca, Nefelejcs utca. 

 
15.  Gazdálkodási jogköre: 

Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, utalványozási 
teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános Iskola (Edelény, Borsodi út 
150.) látja el. 

 
17.  A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
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Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
18.  Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:     

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város 
mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői 
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 

 
19.  Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, vagy a 
vezető által kijelölt személy. 

 
20.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Miklós 
Gy. út 3. szám alatti óvodaépületet. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

 
21.  A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba adott 
vagyonnal. 

 
22.  Záró rendelkezések:  

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 

Záradék:   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda alapító okiratát  
                   134/2011. (VI.30.) számú határozattal jóváhagyta. 

 
Edelény, 2011.  június 30. 

 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                                  polgármester 

 
 
Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni 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          Vártás József  
             polgármester               jegyző 


