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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. december 14-én megtartott rendes  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 

1. Beszámoló a városban végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről, 
szállításáról, illetve ártalmatlanításáról 

 
2. „Települési Szilárd Hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés” 

módosításáról 
 

3. Beszámoló a városban végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatással 
kapcsolatos tevékenységről 

 
4. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

5/1997 (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5. Beszámoló a városban végzett temetkezési tevékenységgel kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
6. Beszámoló Edelény város közigazgatási területén keletkező települési 

folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanító helyre szállítására 
vonatkozó közszolgáltatási feladat végrehajtásáról 

 
7. A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2002.(XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8. Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, parkolók „Üzemeltetési Szerződés” 

jóváhagyásáról 
 

9. Önkormányzati tulajdonú parkok, közterületek „Üzemeltetési Szerződés” 
jóváhagyásáról 

 
10. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 
 

11. „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról 
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12. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának 
lemondásáról, új tag megválasztásáról 

 
13. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

 
14. Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2012. évi lakbérének 

meghatározásáról 
 

15. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díjának 
meghatározásáról 

 
16. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a 

közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
 
17. Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 

Bizottság munkájáról 
 

18. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 
végzett munkájáról 

 
19. A Képviselő-testület 2012. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyásáról 

 
20. 2012. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról 

 
21. Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 

szóló pályázati kiírásról 
 

22. Borsodi Általános Iskola informatikai eszközeinek selejtezéséről 
 

23. Jósvafő Község kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő 
csatlakozásáról 

 
24. Az önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen GZT-821 forgalmi 

rendszámú tehergépjármű licit útján értékesítésre történő meghirdetéséről 
 

25. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről, kóbor ebekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételéről 

 
26. Fedezet biztosítása a vis maior elszámoláshoz kapcsolódó szakértői 

vélemény elkészítéséhez 
 

27. Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi 
teljesítmény-követelményének meghatározásáról 

 
28. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 

29. Edelény város, mint jövőbeni járásszékhely szerepéről 
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Zárt ülés:  
 

30. Az önkormányzat tulajdonát képező edelényi 5648 és 5692 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítéséről 

 
31. Az önkormányzat tulajdonát képező 713/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 
32. Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátásról 

 
33. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
  
 
 
 
 
   E d e l é n y, 2011. december 14. 
 
 
 
 
 
 

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. december 

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

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

 
Igazoltan távol:  Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője   
       Turóczi Bertalan  Titkársági Osztály  vezetője 

  dr. Juhász-Koleszár Tünde jogtanácsos 
 

251./, 252./ számú el őterjesztésnél:   Boros Béla ÉHG ZRt. elnök-igazgatója 
 
254./, 255./ számú el őterjesztésnél:  Cziáky Zoltán Borsodkom Kft. ügyvezetője 
 
256./számú el őterjesztésnél:             Vízi Tiborné és Vízi Orsolya Kerékgyártó és 
             Társa Kft. képviseletében 
 
257./, 259./, 260./, 262./, 264./, 265./,  
266./ 267./ számú el őterjesztésnél:  Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató  
                                                           Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 10 
fő jelen van. 
Bejelenti, hogy Méhész Katalin eskütételére kerül sor, akit a képviselő-testület 2011. 
november 23-án aljegyzővé választott, s még az esküt nem tette le. 
 
Méhész Katalin aljegyző eskütételét követően polgármester napirend előtt az elmúlt 
napokban történt eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot, 
mert úgy tűnik, hogy továbbra sem nyugszanak bizonyos kedélyek a városban, s 
nem árt, ha erről tud a lakosság és a képviselő-testület is. A múlt héten egyik 
képviselőtársuk felhívta a polgármesteri hivatalt, s a hivatal munkatársa annak 
rendje-módja szerint tisztességesen bejelentkezett, majd képviselőtársuk a 
következőket mondta: „Jé, azt hittem bolondokháza”. Azt javasolja a képviselőnek, 
hogy keressen fel pszichiátert, esetleg pszichológust és vizsgáltassa meg magát, 
mert így nem lehet viselkedni, főleg egy képviselőnek nem. Akinek nem inge, 
természetesen nem veszi magára, akinek inge, az pedig mossa ki az ingét.  
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A következő dologban néhány momentum összefügg egymással, ugyanis volt egy 
FIDESZ-gyűlés néhány nappal ezelőtt, amely gyűlésen felállt valaki, s a következőket 
mondta: „Molnár Oszi most el van foglalva a családjával, most kell tönkretenni.” 
Ennek a történetnek ez az egyik része. a másik, hogy a FIDESZ helyi elnöke a 
Bendegúz Gyermek Labdarúgócsapat edzésére pizzát vitt, melyben semmi 
kivetnivaló nincs, de megkereste egy szülő és azt, mondta, hogy előbb említett helyi 
politikus, aki elvitte a pizzát a gyermekeknek, úgy adta át, hogy „Mondjátok meg 
anyukának, hogy ezt Loj Balázs bácsi hozta, aki majd nemsokára beül az Oszi bácsi 
helyére a polgármesteri székbe.” Ennek van még folytatása ugyanis, a FIDESZ helyi 
vezetői keresik képviselőtársaikat, nem mindenkit természetesen, és azt ajánlják 
nekik, hogy váltsák le a polgármestert és megnyugtattak mindenkit, hogy 
természetesen mindenki marad a helyén. Annyit tud csak erre mondani, hogy ő is 
áldott békés karácsonyt kíván minden kedves fideszes részére Edelényben. 
Ezt követően ismerteti az ülésnapirendi pontjait. 
Javasolja, hogy 253./ számú rendelet-tervezetet vegyék le napirendről, ugyanis ma a 
hulladékszállítással kapcsolatban ármegállapításról nem fognak tárgyalni, hiszen az 
ÉHG ZRt-vel lejár a szerződésük, ezét közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amit 
2012. február 20-ig kell elvégezni. A képviselő-testület a februári ülésen fog a díjról 
tárgyalni, ezért kéri napirendről levenni.  
Javasolja továbbá, hogy a 261./ számú, a sportpálya üzemeltetéséről szóló 
előterjesztést is vegyék le napirendről, mert a másik féllel a tárgyalást nem sikerült 
lefolytatni a sportpályával kapcsolatban. 
Négy képviselők javaslatára sürgősségi indítványként javasolja a nyílt ülés utolsó 
napirendjeként felvenni a 285./ számú előterjesztést, mely „Edelény város, mint 
jövőbeni járásszékhely szerepéről” címet viseli. 
A módosító indítványokat szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - a módosításokkal együtt - 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1. Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a városban végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, 
illetve ártalmatlanításáról. 
Előadó: ÉHG ZRt. elnök-igazgatója 
 
(Írásos anyag a jegzőkönyv mellékletét képezi 251./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Baricska Jánosné képviselő: A beszámolóban a hulladékudvarra vonatkozóan nem 
talált utalást, egy évvel ezelőtt az volt, hogy 2011. VI. 30-ra elkészül, átadásra kerül. 
Kérdése, hogy az ügyben mi történt, üzemel-e már a hulladékudvar, ha igen, miért 
nincs lakosság felé propagálva, hogy használható már. 
 
Boros Béla ÉHG ZRt. elnök-igazgatója elmondja, hogy a beszámolóból valóban nem 
derül ki a hulladékudvarral kapcsolatos kérdés. A hulladékudvar elkészült, 
használatbavételi engedélyezési ejárás van folyamatban, ezen belül a hatósági 
kijelölés, mert nem tudják még, hogy melyik város építéshatósága fogja a használat-
bavételi engedélyt megadni. Voltak problémák a hulladékudvarok kivitelezésében, 
nyílvánvalóan nemcsak Edelényben, hét hulladékudvar épült, időközben az első 
kivitelezőnek lejárt a szerződése és a fejlesztési igazgatóság nem engedte, hogy ez 
a szerződés meghosszabbításra kerüljön. Új közbeszerzési pályázatot kellett kiírni, 
ezen az új közbeszerzési pályázton ez a kivitelező már nem is indulhatott, új 
kivitelező került kiválasztásra, aki be is fejezte a hulladékudvart. Valószínűsíti, hogy 
január közepére meglesz a használatbavételi engedély, utána megfelelő 
tájékoztatást fog kapnai Edelény város lakossága is, hogy milyen módon kell 
használni, milyen nyitvatartások lesznek. A késésért elnézést kér, de nem gondolja, 
hogy ehhez a társulásnak bármilyen köze lett volna. Annak idején is csak azt tudta 
elmondani, amilyen információja volt, most ez az információja, és kéri, hogy ezt a 
másfél hónapos türelmet adják meg. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester köszönetet mond az ÉHG ZRt-nek azért, amiért nagyon 
kedvezményes díjszabásért elszállították a város különböző pontjairól az összegyűlt  
hihetetlen mennyiségű hulladékot. Köszöni a korrekt együttműködést a város minden 
lakója és a képviselő-testület nevében is. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
251/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a városban végzett települési szilárd hulladék 
            gyűjtéséről, szállításáról, illetve ártalmatlanításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ÉHG Észak-magyarországi Hulladék-
gazdálkodási Zrt. (3700 Kazincbarcika, Ipari út 2. szám) 
Edelény városban végzett települési szilárd hulladék 
gyűjtéséről, szállításáról, illetve ártalmatlanításáról szóló 2011. 
évi  beszámolóját  és azt  e l f o g a d j a . 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
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2./  Napirendi pont tárgya:  
 
„Települési Szilárd Hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés”módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegzőkönyv mellékletét képezi 252./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirend vitára bocsátása előtt megkérdezi Baricska Jánosné 
képviselőt, hogy fenntartja-e azt a javaslatát, miszerint ezt a napirendi pontot a 
képviselő-testület ne tárgyalja. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a kiegészítő táblázatot később 
megkapta, és mivel ennél az előterjesztésnél úgy értette, hogy a díj emelkedik, ami 
azonban mégsem fog változni, akkor azt mondaná, hogy vegyék le, mert így nincs 
értelme. Egyértelműen tartalmazza az anyag a díjat, és a csatolt szerződésben az 
emelt díj is szerepel. 
 
Polgármester : Jelenleg ez igaz, viszont ezt menet közben korrigálni fogják az 
előterjesztés kapcsán. Természetesen, ha képviselő asszony fenntartja a napirend 
levételét, akkor szavaznak róla, de az a véleménye, hogy ezt a napirendet tárgyalni 
kell mindenképpen. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendről történő levételét. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 8 nem szavazattal elvetette. 
 
Polgármester  a bizottsági vélemények megtételét kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Valamennyi bizottság  javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester  módosító javaslata, hogy a határozati javaslat  második bekezdés 
kerüljön ki, amely úgy szól, hogy a 2012. évre érvényes ÉHG ZRt. részére havi egy 
összegben megfizetendő díj mértéke…. Ft/hó+ÁFA összegben hagyja jóvá. 
A szerződés módosítával kapcsolatban javasolja, hogy a 7./ pontból kerüljön ki  a 
„2012. évben” szövegrész, majd a díjnál 4.680.000,- Ft + ÁFA  összeg szerepeljen az 
5.382.000,- Ft/hó +  27 % ÁFA helyett. 
A 16. pontban a szerződéskötés határidejét 2012. február 20-ra javasolja módosítani. 
A módosításokat azzal indokolja, hogy a közbeszerzési törvény értelmében 
hosszabbíthatnak szerződést a jelenlegi szolgáltatóval addig, amíg a közbeszerzési 
eljárást le nem bonyolítják. Addig viszont 8 millió forintig engedi a jogszabály a 
szerződés meghosszabbítását. A 8 millió forint a jelenleg érvényes díjjal 2012. 
február 20-ig tart. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az alábbi módosító javaslatokat: 
 
- A szerződés 7./ pontjából kerüljön ki a „2012. évben” szövegrész. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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- A szerződés 7./ pontjában az 5.382.000,- Ft/hó + 27 % ÁFA helyett 4.680.000,- 
Ft/hó + 27 ÁFA szerepeljen. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
- A szerződés 16./ pontja a következők szerint módosuljon: A szerződő felek a 
közszolgáltatási szerződést 2012. február 20. napjáig kötik meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a szerződést a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a határozati 
javaslatból a második bekezdés kerüljön ki. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
252/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   „Települési Szilárd Hulladékkezelési Közszolgáltatási  
              Szerződés” módosításáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelény Város Önkormányzata és az ÉHG 
Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. között létrejött  
- a határozat mellékletét képező - "Települési Szilárd 
Hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződés"-t a 
módosításokkal együtt jóváhagyja . 

Képviselőtestület felhatalmazza  a polgármestert a módosított 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal, illetve 2012. február 20. 
Felelős: polgármester,  
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Melléklet a 252/2011.(XII.14.) számú határozathoz  
 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI 
KÖZSZOLGÁLTAT ÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
Amely létrejött egyrészt Edelény Városi Önkormányzata nevében eljáró Molnár 
Oszkár polgármester  (3780. Edelény, István király útja 52.), mint Megbízó 
(továbbiakban:    Megbízó).  
 
Másrészről ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.  (3700. 
Kazincbarcika, Ipari út 2.), képviseli: Boros Béla elnök igazgató), mint Közszolgáltató 
(továbbiakban: Közszolgáltató ). alulírott helyen és napon, közös megegyezés 
alapján az alábbi feltételek szerint:  
 

1./ Edelény Város Önkormányzata és ÉHG Észak-magyarországi 
Hulladékgazdálkodási Zrt. települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződést kötött 2002.február 01. napjától 2011.december 31. napjáig. 

 
2./ Szerződő felek a közszolgáltatási szerződés 7.) és 16.) pontjait 2012. január 

01.-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:  

„7.) A hulladékszállítási díj mértéke (mely tartalmazza a településen  
keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, elhelyezését):  
Edelény város közigazgatási területén lévő ingatlanon elhelyezett 110 l-es 
hulladéktároló edényre vetívet, valamint a településen működő gazdálkodó  
szervezetnél képződő ártalmatlanítandó hulladékra:  

4.680.000-. Ft/hó + 27% ÁFA 

A szolgáltatás díját a közszolgáltató havonta utólag számlázza, melyet 
Megbízó a  számla kézhezvételétől számított 60 napon belül egy összegben 
átutal a Közszolgáltató UniCredit Bank 10918001-00000004-03480005 számú 
számlájára.  

Késedelmes fizetés esetén közszolgáltató a jogszabályban meghatalmazott 
késedelmi kamatot számít fel. "  
 
„16.) A szerződő felek a közszolgáltatási szerződést 2012. február 20. napjáig 
kötik meg. 

 
3./ A "Közszolgáltatási szerződés" jelen módosítással nem érintett pontjai 

továbbra is változatlanul érvényben maradnak. 
 
A "Közszolgáltatási szerződés" jelen módosítását felek elolvasták és közös 
értelmezés után azzal írták alá, hogy az abban foglaltakkal mindenben 
egyetértenek.  

 
Edelény, 2011. december  

 
 …………………………. ……………………………….. 
 Megbízó  Közszolgáltató  
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a városban végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos 
tevékenységről 
Előadó: Borsodkomm Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 254./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, a beszámoló tartalmazza, hogy a cég az 
önkormányzatnak egy felajánlást tett, hogy az intézményeiben a kéményeket 
megvizsgálják, bemérik. A cég levélben kereste meg 2011. márciusában az 
önkormányzatot, melyre választ nem kaptak. Kérdése, hogy miért nem foglalkozott 
ezzel a hivatal. 
 
Polgármester nem érti képviselő asszony kérdését. 
 
Baricska Jánosné képviselő úgy gondolja, ha polgármester úr a beszámolót 
elolvassa, abban szerepel az, hogy a Borsodkomm Kft. olyan felajánlást tett, hogy az 
intézmények kéményét bevizsgálná, megnézné, hogy milyen állapotban van, mit kell 
tenni, hogy biztonságos legyen az üzemeltetés. Ehhez információra lett volna 
szüksége a cégeknek az intézményekről. Ezt megírták 2011. márciusában a 
polgármesteri hivatalnak, melyre nem válaszoltak. A kérdése az volt, hogy miért nem 
történt meg ez, miért nem fogadják el a felajánlást. 
 
Polgármester: Természetesen mindent elfogadnak, ami segít az önkormányzatnak. 
Hozzá ez a levél nem jutott el, nyílvánvalóan az iktatás kapcsán a Városfejlesztési és 
Építéshatósági Irodára szignálták, hiszen az osztály feladata. Elnézést kér, ha 
mulasztottak, de természetesen most is szívesen várják a segítséget az intézmények 
kéményeinek bevizsgálásával kapcsolatban. 
Ezt követően megkérdezi Cziáky Zoltán ügyvezető urat, hogy a beszámolóhoz kíván-
e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Cziáky Zoltán Borsodkomm Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a beszámolóból 
szeretne öt gondolatok kiemelni, illetve a felajánlásukkal kapcsolatban pontosítást 
közölni. Az első, amit szeretne megosztani a képviselő-testülettel, illetve a 
településen lakókkal, hogy 2010-ben a kirendeltségük az árvíz során a földdel vált 
egyenlővé és 2011. januárjában nyitották meg a településen az új kirendeltségüket 
az Antal György út 20. szám alatt. Itt egy kibővített alapterülettel lényegesen 
konfortosabb körülmények között várják az ügyfeleket és állnak a városlakók és a 
régióban lakók rendelkezésére. Az ügyfélszolgálati idő nem változott, a telefonszám 
sem, csak a hely lett közelebb, a Kővágó útról a belváros szélére költöztek. A 
beszámolóban a társaságuk gazdasági helyzetét is összefoglalták, a számokból 
látszik az árbevételüket tekintve, hogy sikerül kiheverni a tavalyi nehéz évet, azonban 
az árbevételnövekedés és a kintlévőségük legalább ugyan ilyen arányú 
növekedésével járt együtt. Szerencsére ez működési problémát az idén nem jelent, 
viszont ezzel kapcsolatban intézkedéseket kellett tenni.  
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Tehát, azok az ügyfelek, akik a munkavégzést követő határidőre nem teljesítik a 
közszolgáltatásnak a díját, egyenlegközlőket, fizetési felszólításokat küldenek, illetve 
követeléskezelő cégnek való átadással próbálják ezeket a tételeket az ügyfelektől 
átvenni, ezzel is tovább stabilizálni a gazdasági helyzetüket. A beszámolóból egy 
másik markáns tételt is szeretne kiemelni, ez pedig a szilárd tüzelésnek a jelentős 
emelkedése a településen. A település 300 db szilárd tüzelésű kéménnyel 
rendelkezik, amely nagy szám. Az igazsághoz tartozik, hogy ezek egy része már 
eddig is üzemelt, csak a nyilvántartásukban nem megfelelően volt besorolva, de 
nagyobbik része újonnan elhelyezett, vagy újból használatba vett tüzelőberendezés. 
Sajnos azt tapasztalják, hogy ezeknek a kéményeknek az átvétele nem történt meg, 
és kéményseprő kollégák nagyon sok esetben azt tapasztalják, hogy ezek a szilárd 
tüzelőberendezések olyan kéményeken üzemelnek, amelyek önmagukban 
veszélyesek, másrészt időközben átépítették a tetőszerkezetet, vagy éppen a 
lakórészen eszközöltek változtatásokat, ablakot cseréltek például. Megpróbálják 
felhívni az ügyfelek figyelmét ezekre a veszélyhelyzetekre, de itt is megragadja az 
alkalmat, és a településen lakók figyelmét felhívja arra, hogy az újonnan elhelyezett 
tüzelőberendezések biztonságos működtetését a jogszabály szakvéleményhez köti. 
Kéri, hogy keressék a társaságukat és a jogszabályi kötelezettségeket, ha 
utólagosan is, de hajtsák végre, mert ezek a potenciális veszélyforrások mielőbbi 
megoldást igényelnek. Munkatársai minden esetben szóban is elmondják, hogy azok 
a kémények, amelyek rendkívül rossz állapotban vannak, és 15-20 éve nem használt 
és van rajta egy kályha, ezek sok esetben önmagukban tűzveszélyesek, mert 
időközben például a tetőszerkezet éghető anyagai kerültek hozzá nagyon közel, 
romosak, fugahiányosak, és a téli üzemben, a nagy hidegekben a fagyás veszélye 
miatt további statikai problémák fordulhatnak elő, egy erősebb szélviharban ledőlhet, 
ezért mindenképpen fontos, hogy a jelzett hibákat megszűntessék. Nagyon sok 
helyen találkoznak nyílászárócserével, a gondolat nagyon helyes és támogatják az 
energiacsökkentés ilyen irányú meglépését, azonban sok esetben a nyílászáró 
cserét nem követi annak a problémának az újragondolása, hogy honnan lesz levegő 
a lakásban, honnan lesz annak a 4-5 tagú családnak, a gázkazánnak, a kandalónak, 
vagy szeneskályhának levegő. Mint ahogyan az embereknek, a tüzelőberen-
dezéseknek is oxigénre van szükségük. Erre oda kell figyelni és ezt a légpótlást 
mindenképpen meg kell oldani. A felajánlással kapcsolatban annyit pontosítana, 
hogy füstgáz-elemzést hajtanának végre, tehát a tüzelőberendezések égéstermékeit 
vizsgálnák, a berendezéshez nem nyúlnak, hiszen ehhez jogosítványuk és 
szakemberük sincs. A kéményeket egyébként évente folyamatosan ellenőrzik, ez a 
felajánlás plusz műszaki szolgáltatás lenne. Nem öncélű természetesen a felajánlás, 
egyrészt ilyen formában szeretnék az önkormányzatot segíteni, hiszen ki tudnak 
szűrni olyan tüzelőberendezéseket, amelyeknek a füstgázai arra utalnak, hogy az a 
készülék nincs jól beállítva, vagy karbantartása nem rendszeres, akkor ez a 
szervíztevékenység után biztosak abban, hogy kimutatható földgázfelhasználási 
csökkenés érhető el, ami nyilvánvalóan költségcsökkentést, károsanyag-kibocsátás 
csökkenést, környezetvédelmet eredményez. A másik cél, amiért ezt a felajánlást 
tették, hogy a szolgáltatást teszteljék. Ez a szolgáltatás, ha beválik, és tényleg 
haszna van, akkor a lakosság felé is szeretnék megnyitni és ott is lehetővé tenni, 
hiszen valószínűleg egy családi házban üzemelő FÉG vagy ÉTI kazán sem biztos, 
hogy jobb állapotban van, mint esetleg egy másik helyen, tehát érdemes ezeket 
megvizsgáltatni.Azt kell látniuk, hogy az eszközeik alkalmasak erre, milyen 
akadályokba ütköznek, milyen technikai problémák merülnek fel a mérés 
végrehajtása során.  
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Ehhez abszolút ideálisnak tűnik, hogy egy önkormányzati intézményi környezetben 
végezzék ezeket a vizsgálatokat. Tehát a díjmentességet ezért tudják felajánlani, 
mert tulajdonképpen a cégük is nyer ezzel a dologgal, mégpedig információt, 
tapasztalatot ennek a tevékenységnek plusz szolgáltatásként történő 
megjelentetéséhez. Tettek egy másik felajánlást is, amely arról szólna, hogy Edelény 
városban 33 ingatlan esetében díjmentesen végeznék el a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást 2012-ben. Felmerülhet a kérdés megint, hogy miért teszik ezt. Azt 
tapasztalják, és a kollégái megerősítik, hogy nemcsak Edelényben, hanem 
valamennyi településen, ahol szolgáltatnak, sajnos eljutottak oda, hogy vannak olyan 
ingatlantulajdonosok, akik azért nem engedik be a kéményseprőt, mert tudják, hogy 
nem tudják kifizetni 1000-2000, vagy 3000 forintos éves díjat sem és inkább nem 
veszik igénybe a szolgáltatást, minthogy szembesüljenek azzal, hogy a díjat nem 
tudják megfizetni. Ugyanakkor ezknél az ingatlanoknál már az utcáról is nagyon 
sokszor látják, hogy komoly kéményproblémák lehetnek. A nagyobb bajt 
megelőzendően gondolják azt, hogy inkább elmennek ezekre a címekre és 
díjmentesen elvégzik a szolgáltatást azért, hogy legalább a legsúlyosabb 
problémákra felhívhassák az ott élők figyelmét, és talán ezzel is egy picit 
hozzájárulnak a fűtés biztonságának a növeléséhez. Tudják, hogy a 33 cím kevés, 
és mindenhol, ahol erről tárgyaltak az önkormányzatoknál szóvátették, hogy miért 
csak annyi. Cégszinten kb. 900 ingatlan van, próbálják ezt a díjmentes szolgáltatást 
nyújtani, ezt ki lehet kalkulálni az áraikból, hogy ez többmillió forintos tétel, de ezt 
tudják kigazdálkodni. Hogy ki lesz az a 33 cím, az önkormányzatnak a segítségét 
fogják kérni, hiszen az önkormányzat nyilvántartásaiból, helyi ismereteiből tudják 
megmondani azt, hogy kik a leginkább rászorulók, és leginkább szükségét érzik 
annak, hogy ezt a szolgáltatást díjmentesen elvégezhessék. 
Az utolsó tétel a kéményseprési díjaknak a kérdésköre, amit a következő napirendi 
pontban fognak tárgyalni. Ezzel kapcsolatban a beszámolóban javaslatot tesznek 
minden évben, számokkal alátámasztva érvelnek a kalkulációik mellett. 2012-re 
vonatkozóan a kéménysperés, kéményellenőrzés területén 4 %-os emelést 
javasoltak az önkormányzatnak, mint díjmegállapító szervnek, és a 
szakvéleményezési, tervfelülvizsgálati tevékenységre vonatkozóan 2,5 %-os nettó 
díjemelést kalkuláltak elégségesnek. Ez azt jelenti, hogy általában egy kéményre 
vetítve kb. 50 + ÁFA értékkel emelkedik az éves közszolgáltatás díja, amely ÁFÁ-val 
60-65 forint/év/kémény. 
 
Valamlennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő a beszámolót korrektnek tartja, egyben kéri 
polgármester urat, hogy intézkedjen, hogy a Kft. az általa kért adatokat megkapja, 
annál is inkább, mert nem régen volt közmeghallgatás, ahol szintén ilyen jellegű 
gondok voltak, hogy az állampolgárok levelére nem válaszolt a hivatal. 
 
Polgármester a határozati javaslathoz módosító indítványt tesz. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a 2. és 3. pontnál a felajánlást megköszöni. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
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Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
  

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
253/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a városban végzett kéményseprő-ipari  

  közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységről 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

a BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. városban végzett kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás helyzetéről szóló 2011.évi beszámolóját és azt  

           e l f o g a d j a . 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Edelény Város Önkormányzata a BORSODKOMM Kommunális 

és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. felajánlását köszönettel 
veszi, mely alapján igényli, hogy az önkormányzat 
intézményeinél díjmentesen végezze el a tüzelőberendezések 
tüzelési-hatásfok és emisszió mérését. 

  
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
3. Edelény Város Önkormányzata támogatja, s egyben 

megköszöni a BORSODKOMM Kommunális és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. felajánlását, mely szerint a 
szolgáltató a településen élő 33 nehéz helyzetben lévő ingatlan 
tulajdonosoknál – címlista alapján - díjmentesen 2012. évben 
elvégzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást. 

 
A szolgáltató részére a címlistát a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda 
közreműködésével az Humánpolitikai Bizottság készíti el. 
 
Határidő: 2012. február 15., illetve 2012. november 30. 
Felelős: jegyző, bizottság elnöke 

 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 255./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások igénybevételéről szóló 

5/1997. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, 
valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 
4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva,  
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelet 32. § (8) bekezdésében, valamint az 1. melléklete 2.13. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével, az 
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelet 32. § (8) bekezdésében, az 1. melléklete 3.1.4. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
           Vártás József       Molnár Oszkár 

   jegyző                   polgármester 
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Melléklet a 34/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 
 

„Melléklet az 5/1997. (II.28) önkormányzati rendelethez 
 

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai 
 

1. Szolgáltatások díjai 
 

 A  B  C  

1.  Kémény típusa  Szolgáltatás megnevezése  
1Éves díj (Ft)  

Nettó egységár 

2. ESH, ESB, ESZ, ESV 
Egyedi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyrétegű vagy vízzáró 

béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs elvű égéstermék 
elvezető ellenőrzés/tisztítás 

866 

3. EGH, EGB, EGZ, EGV 
Egyedi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott v. 

szerelt v. nem gravitációs elvű égéstermék elvezető 
ellenőrzés/tisztítás 

866 

4. ESHX, ESBX 
Egyedi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyrétegű vagy vízzáró 
béléssel ellátott és fokozott igénybevételű v. rendezetlen kezelésű 

égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 
1354 

5. 
EGHX, EGBX, EGZX, 

EGW 

Egyedi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott v. 
szerelt és fokozott igénybevételű v. rendezetlen kezelésű 

égéstermék elvezető; Egyedi, gáztüzelésű, füstgáz-levegő (LAS) 
égéstermék elvezető rendszer ellenőrzés/tisztítás 

1248 

6. ET Egyedi tartalék égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 524 

7. CSA, CSM, CSV 
Gyűjtő, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyesített falú 

(termofor) vagy mellékcsatornás v. nem gravitációs égéstermék 
elvezető ellenőrzés/tisztítás 

6882 

8. 
CGA, CGM, CGV; 

CGW 

Gyűjtő, gáztüzelésű, egyesített falú (termofor) vagy mellékcsatornás 
v. nem gravitációs égéstermék elvezető; Gyűjtő, gáztüzelésű, 

füstgáz-levegő (LAS) égéstermék elvezető rendszer 
ellenőrzés/tisztítás 

6882 

9. CSN 
Gyűjtő, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyesített falú 

(termofor) vagy mellékcsatornás v. nem gravitációs és nagyméretű 
égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 

9559 

10. CT Gyűjtő tartalék égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 2209 

11. 
KSHQ, KSBQ, KSZQ, 

KSVQ 

Központi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyrétegű vagy 
vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs elvű és 

kisméretű égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 
9551 

12. 
KSHN, KSBN, KSZN, 

KSVN 

Központi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos), egyrétegű vagy 
vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs elvű és 

nagyméretű égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 
10811 

13. 
KGHQ, KGBQ, KGVQ, 

KGZQ 

Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott v. 
szerelt v. nem gravitációs és kisméretű elvű égéstermék elvezető 

ellenőrzés/tisztítás 
9559 

14. 
KGHN, KGBN, KGZN, 

KGVN 

Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott v. 
szerelt v. nem gravitációs elvű és nagyméretű égéstermék elvezető 

ellenőrzés/tisztítás 
9559 

15. KT Központi tartalék égéstermék elvezető ellenőrzés/tisztítás 2413 

16. FCK, FCN Füstcsatorna kisméretű vagy nagyméretű ellenőrzés/tisztítás 5244 

17. KAK, KAN Koromakna kisméretű vagy nagyméretű ellenőrzés/tisztítás 5142 

18. 1F 1. Fizetési felszólítás adminisztrációs költsége 800 

19. 2F 2. Fizetési felszólítás adminisztrációs költsége 1600 

                                                 
1 A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák az! 
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A díjak tartalmazzák a 4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat költségeit is. 
 

2. Szakvélemények díjai 
 

 A  B  C  

1. Típusa  Szakvélemény megnevezése  
2Díj (Ft)  

Nettó egységár 

2. 1 Helyszíni szóbeli tanácsadás 5307 

3. 2a Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. 9618 

4. 2b 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. (Nem lakáscélú 
használat esetén) 

13252 

5. 2c 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. (70 kW 
teljesítmény felett) 

21539 

6. 2d 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. (LAS rendszerű 
kémények esetén) 

12268 

7. 2e 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. (Nem lakáscélú 
használat és LAS rendszerű kémények esetén) 

15898 

8. 2f 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakv. (70 kW 
teljesítmény felett és LAS rendszerű kémények esetén) 

24197 

9. 3a Gyűjtőkémény műszeres, videokamerás vizsgálata (5 szintig) 16583 

10. 3b Gyűjtőkémény műszeres, videokamerás vizsgálata (5 szint felett) 19638 

11. 3c 
Gyűjtőkémény műszeres vizsgálata (LAS rendszerű kémények 
esetén) 

22291 

12. 3d 
Egyedi megrendelésre történő kéményvizsgálat 
kéménykamerázással (10 km kiszállási távolságon belül) 

7437 

13. 3e 
Egyedi megrendelésre történő kéményvizsgálat 
kéménykamerázással (10 km kiszállási távolságon felül) 

9543 

14. 4a Nemleges szakvélemény / Utóellenőrzés díja 8039 

15. 4b 
Nemleges szakvélemény / Utóellenőrzés díja (Nem lakáscélú 
használat esetén) 

10685 

16. 5a Használatbavételi eng. 9520 

17. 5b 
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvéleménnyel 
egyidőben 

6862 

18. 6a Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés * 5362 

19. 6b 
Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú 
használat esetén, 70 kW teljesítmény alatt) ** 

9299 

20. 6c 
Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú 
használat esetén, 70 kW teljesítmény felett) ** 

11949 

21. A 
Parapetes fűtési mód helyszíni vizsgálat alapján történő 
engedélyezése 

9949 

22. B Számítógépes kéményméretezés 5937 

Egy épületen, egy időben a második és további kéménykürtőkön végzett vizsgálat díja az eredeti ár 30%-a 
kéménykürtőnként. 
Ettől eltérően: 
*A díj lakóegységenként kerül felszámításra: 1.lakás – teljes díj, 2-5.lakás – 50% díjcsökkenés, 6.lakástól – 75% 
díjcsökkenés 
**A díj kéménykürtőnként kerül felszámításra: 1.kürtő – teljes díj, 2.kürtőtől – 50% díjcsökkenés 

                                                 
2 A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák az! 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a városban végzett temetkezési tevékenységgel kapcsolatos 
feladatellátásról 
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 256./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a beszámolóban arra van hivatkozás, 
hogy a 2011. éves díj lesz 2012-ben is. A beszámoló mellé csatolt árajánlat is ezt 
tartalmazza egy kivételével, hogy bekerülne egy ravatalozási díjtétel szolgáltatásként 
8.360,- Ft összegben. A ravatalozó használata láthatóan változatlan, tavaly is volt, de 
ez a jogcím jelenne meg. Kérdése, hogy miért jelent ez így meg? Ez ellentmondásos, 
mert a beszámoló azt tartalmazza, hogy 2011-es díj lesz 2012. évben is. 
 
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletője elmondja, hogy a ravatalozó-
használati díj már a múlt évben is szerepelt. 
 
Polgármester elmondja, hogy az előterjesztés árbevétel összetétele 2011- 1-10 
hónapban című táblázat első sorában szerepel a ravatalozó használati díj, de az is 
biztos, hogy ravatalozás a rendeletükben nincs. 
 
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletője elmondja, hogy 2009-ben úgy 
szerepelt, hogy ravatalozás, ezt kellene megnézniük, és ez módosulna ravatalozó-
használati díjra és a ravatalozás kikerül. Azért van külön a ravatalozás és ravatalozó-
hasznlati díj, mert vannak olyan települések, ahol ravatalozást számolnak fel. 
Ebben ő tévedett, ezért javasolja, hogy a ravatalozást vegyék ki az előterjesztésből. 
 
Polgármester ügyrendi javaslata, hogy vegyék le ezt az előterjesztés napirendről és 
mivel a két ünnep között lesz rendkívüli testületi ülés, addig megnézik pontosan, 
hogy mi a helyzet, tisztázzák ezt a dolgot. 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben kért szót azzal kapcsolatban, hogy a 
rendeletben szerdai nap van megjelölve, amikor idős mozgáskorlátozottakra 
tekintettel gépkocsival behajthatnak, ezért azt javasolja, hogy a szombati nap is 
kerüljön be, mert sok megkeresés van ezzel kapcsolatban. 
 
Polgármester kéri, hogy a rendkívüli ülésre ezzel kapcsolatban tegyenek javaslatot, 
mert ahány ember megkeresi a hivatalt ezzel kapcsolatban, mindenki mást kér. 
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló Edelény város közigazgatási területén keletkező települési folyékony 
hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanító helyre szállítására vonatkozó 
közszolgáltatási feladat végrehajtásáról 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 257./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
254/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
  Tárgy:  Beszámoló   Edelény   város közigazgatási területén keletkező  
                                 települési folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanító  
                                 helyre  szállítására  vonatkozó     közszolgáltatási   feladat  

 végrehajtásáról 
 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Edelény város 
közigazgatási területén keletkezkő telelpülési folyékony hulladék 
összegyűjtésére és ártalmatlanító helyre szállítására vonatkozó 
közszolgáltatási feladat végrehajtásáról szólól 2011. évi 
beszámolóját és azt  elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

7./ Napirendi pont tárgya:  
 
A   települési folyékony   hulladék gyűjtésére,   szállítására   és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2002.(XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 258./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
megegalkotta alábbi rendeletét: 
 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

 
A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. tv. 23. § f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva 
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelet 32. § (8) bekezdésében, valamint az 1. melléklete 2.13. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével, az 
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII. 
31.) önkormányzati rendelet 32. § (8) bekezdésében, az 1. melléklete 3.1.4. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

2. § 
 
A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelet melléklete 
helyébe a melléklet lép.  

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
           Vártás József       Molnár Oszkár 

   jegyző                   polgármester 
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Melléklet a 35/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 
 
 
„Melléklet a 27/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 

 
A települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes, 

kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 
 
 

 A B 

1. Díjfajta 3Nettó ár, mérték 

2. 
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra rá nem 
csatlakozott lakóingatlan, illetve egyéb ingatlan 
esetén a közszolgáltatás díja 

2 048,-Ft/m3 

3. A közszolgáltatási díjban foglalt elhelyezés díja 897,-Ft/m3 
4. Latrina ürítési díja 14 553,-Ft/db 

5. Külön eljárási díjak: 

5.1 
Amennyiben Kibocsátó hibájából a Szolgáltató 
kiállása eredménytelen, a fizetendő díj 

3 269,-Ft/alkalom 

5.2 
Szolgáltató hibájából a Kibocsátónak rögzített 
időpontban elmaradt, de 3 napon belül teljesített 
szolgáltatás miatti kártérítés mértéke:  

az elszállított folyékony 
kommunális hulladék 
szippantási és szállítási 
díjának 5%-a 

5.3 
Szolgáltató hibájából a Kibocsátónak a rögzített 
időpontban elmaradt, de 3 napon túli teljesítés 
miatti kártérítés mértéke 

az elszállított folyékony 
kommunális hulladék 
szippantási és szállítási 
díjának 10%-a. 

5.4 

Ünnep és munkaszüneti napokon történő munka 
megrendelésénél, amennyiben a Kibocsátó a 
szolgáltatás elvégzését e napok valamelyikére 
kéri 

Sürgősségi felárként 
30%-os szorzót alkalmaz 
a szolgáltató 

„ 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, parkolók „Üzemeltetési Szerződés” 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 259./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy a Művelődési Ház előtti térről felszedett 
régi burkolólapoknak mi lett a sorsa, mi a szándék hasznosítására vonatkozóan. 
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Polgármester elmondja, hogy azokat a régi térburkoló köveket, amelyeket egyben 
sikerült felszedni a térről, a Borsodi Közszolgáltató Kft. telepén depózták le és olyan 
helyekre fogják felhasználni, ahol szükséges, pl. járda javításához és egyéb 
dolgokra. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
255/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, parkolók „Üzemeltetési 

Szerződés” jóváhagyásáról 
  
1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, parkolók üzemeltetési díját 
2012. január 1. napjától havi bruttó 1.257.250 Ft összegben  
határozza meg.  

 
2.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 

Város Önkormányzata (Képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Képviseli: Fischer 
Ferdinánd ügyvezető) között az önkormányzat tulajdonában lévő 
városi utak, járdák, parkolók kezelésére, karbantartására és a 
kapcsolódó város-üzemeltetési feladatok ellátásra létrejött 
„Üzemeltetési Szerződés”-t – a határozat mellékleteként -   
j ó v á h a g y j a . 

 
3.) Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert az 

„Üzemeltetési Szerződés” aláírására. 
  

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  polgármester  

 
 

Melléklet a 255./2011.(XII.14.) önkormányzati határozathoz 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata /3780 Edelény, István király útja 52. sz./ 
képviseletében: Molnár Oszkár polgármester (továbbiakban: Megbízó),  
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másrészről a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. /székhely: 3780 Edelény, 
Borsodi út 26. sz./ képviseletében: Fischer Ferdinánd ügyvezető (továbbiakban 
Üzemeltet ő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó feltételeket jelen szerződésben rögzítik. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy létrehozza 
az önkormányzati alapítású Borsodi Közszolgáltató Kft-t, melynek feladati közé 
tartozik jelen szerződés tárgyát képező, az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok üzemeltetési, kezelési feladatainak ellátása. 
 
1.  Jelen szerződés tárgyát az Önkormányzat tulajdonában lévő városi utak, 

járdák, parkolók kezelése, karbantartása és a kapcsolódó városüzemeltetési 
feladatok ellátása képezi. 

 
2.  Az üzemeltetéssel összefüggő feladatok utak, járdák, parkolók tekintetében:  
 

- az utcák, terek, átjárók, piacok, parkolók seprése, locsolása, 
- az utcák, terek, átjárók, piacok, parkolók hó és jég eltakarítása, beleértve a   

sózás, homokszórás és az ehhez szükséges eszközök és anyagok 
beszerzése, valamint 

- tavaszi nagytakarítási munkálatok megszervezése, elvégzése. 
 
3.  A jelen szerződés hatálya alatt a feleket a következő jogosultságok illetik, 

illetve kötelezettségek terhelik. 
 
3.1. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:  
 

Megbízó köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok 
vagyonleltárját a szerződés megkezdésétől számított 30 napon belül 
üzemeltető részére átadni. 
 

- Üzemeltető az átadott vagyon-kataszter alapján állapot-felmérést készít a 
vagyontárgyak valós állapotáról, melyről írásban értesíti a Megbízót. A 
jelentést Megbízó köteles észrevételezni és az általa vitatott esetekben 
közös ellenőrzést köteles elrendelni és közösen felvett jegyzőkönyvben 
rögzíteni az észrevételeket. 
 

- Megbízó köteles a meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyeket jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül 
Üzemeltető rendelkezésére bocsátani. 
 

- Megbízó köteles a tevékenység végzésével érintett, illetve ahhoz 
kapcsolódó szerveket a szerződés megkötéséről értesíteni. 
 

- Megbízó köteles szükség esetén az üzemeltetésre kerülő ingatlanok 
felújításáról, bővítéséről gondoskodni, továbbá az ehhez szükséges 
pénzügyi fedezetet biztosítani. 
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A Megbízó köteles az üzemeltetési tevékenység végzése során az 
Üzemeltető munkáját - akár hatósági úton is (pl. az Üzemeltető jelzése 
alapján szabálysértési eljárás kezdeményezésével) - elősegíteni. 

- A Megbízó jogosult jelen szerződés tartama alatt az Üzemeltető 
tevékenységét folyamatosan ellenőrizni műszaki, illetve 
költséggazdálkodási szempontból. 
 
A Megbízó jogosult a szerződéstől eltérő üzemeltetés esetén az 
Üzemeltetőt a szabálytalanságra írásban figyelmeztetni. 
 

- A Megbízó jogosult éves üzemeltetési és karbantartási tervet kérni az 
Üzemeltetőtől a tervezett feladatokra. 
 

- A Megbízó jogosult évente beszámolót kérni az éves elvégzett 
feladatokról. 

 
3.2.  Az Üzemeltet ő jogai és kötelességei:  
 

Az Üzemeltető köteles a részére átadott ingatlanokat a vonatkozó 
szabályok, szakmai előírások, szabványok, valamint a jelen 
szerződésben foglaltak szerint rendeltetésszerűen és szakszerűen 
üzemeltetni, karbantartani. 
 

- Az Üzemeltető köteles üzemeltetési szabályzatot készíteni az ingatlanok 
kezelésével összefüggő rendszeres és eseti feladatok ellátásáról, az 
évszak és időjárásra való tekintettel is. 
 

- Az Üzemeletető köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokról a 
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül állapotjelentést 
készítem és azt a Megbízó részére átadni. 
 
Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés során tapasztalt rendkívüli 
eseményekről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni, az 
értesítéssel egyidejűleg köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
Az Üzemeltető köteles éves üzemeltetési és karbantartási tervet 
készíteni a tervezett feladatokra. 
 

- Az Üzemeltető köteles közreműködni a városfejlesztési feladatok 
összeállításánál, pályázati javaslatok kidolgozásánál. 
 
Az üzemeltető köteles tevékenységéről évente részletes műszaki és 
gazdasági értékelést készíteni a tárgyévet követő év május 31-ig. 
 

- Az üzemeltető jogosult a jelen szerződésben felsorolt feladatok 
maradéktalan elvégzéséért a 4. pont szerinti díjazásra. 

 
- Az önkormányzat területén lévő fogyasztókkal közvetlen szolgáltatási 

jogviszony létesítésére. 
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4.  Az Üzemeltető az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan elvégzéséért az 

alábbi üzemeltetési díjra jogosult: 
 

Bruttó 1 257 250,- Ft (azaz: egymillió-kettőszázötvenhétezer-kettőszázötven 
forint) / hónap. 

 
Az üzemeltetési díj megfizetése minden tárgyhónap 15. napjáig, számla 
ellenében történik. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő 
ingatlanok rekonstrukciós, felújítási feladataira az Önkormányzat 
költségvetésében fedezetet biztosít. 

 
Felek a jelen megállapodásban szabályozott díjat évente felülvizsgálják. 
Ennek keretében az üzemeltető minden év november 30. napjáig - a 
következő évre prognosztizált inflációs árindex figyelembevételével - 
díjjavaslatát megküldi az Önkormányzat részére. 

 
Az Önkormányzat a díjjavaslatot a tárgyévet megelőző december hónap 30. 
napjáig köteles megvitatni és a díjtételekről rendelkezni. 

 
5. Jelen szerződés 2012. január 01. napjától határozatlan időtartamra jött 

létre. A 2004. évben kötött többször módosított „Üzemeltetési Szerződés” 
érvényét veszti.  
 

6. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető 
köteles a létesítményt szabályszerű átadás-átvételi eljárás keretében 
visszaadni. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 
tárgyi ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírások az irányadóak. 

 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt: E d e l é n y, 2011……………. 
 
 ……..……………………………………. …………………………………………….. 
 Edelény Város Önkormányzata Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
 
 
Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Üzemeltetési Szerződés"-t  
a  255/2011. (XII.14.) Ök. számú határozattal j ó v á h a g y t a .  
 
E d e 1 é n y, 20…………… 
 
 Vártás József 
 Jegyző 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzati tulajdonú parkok, közterületek „Üzemeltetési Szerződés” 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 260./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
256/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú városi parkok, közterületek 

„Üzemeltetési Szerződés” jóváhagyásáról 
  
4.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzati tulajdonú parkok, közterületek üzemeltetési díját 
2012. január 1. napjától havi bruttó 1.755.470 Ft összegben  
határozza meg.  

 
5.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 

Város Önkormányzata (Képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Képviseli: Fischer 
Ferdinánd ügyvezető) között az önkormányzat tulajdonában lévő 
városi parkok, közterületek kezelésére, karbantartására és a 
kapcsolódó város-üzemeltetési feladatok ellátásra létrejött 
„Üzemeltetési Szerződés”-t – a határozat mellékleteként –  
 j ó v á h a g y j a . 

 
6.) Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert az 

„Üzemeltetési Szerződés” aláírására. 
  

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  polgármester  
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Melléklet a 256/2011.(XII.14.) önkormányzati határozathoz 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 
 

Amely létrejött 
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata /3780 Edelény, István király útja 52. sz./ 
képviseletében: Molnár Oszkár polgármester (továbbiakban: Megbízó),  
 
másrészről a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. /székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 
26. sz./ képviseletében: Fischer Ferdinánd ügyvezető (továbbiakban Üzemeltet ő) 
 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó feltételeket jelen szerződésben rögzítik. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy létrehozza az 
önkormányzati alapítású Borsodi Közszolgáltató Kft-t, melynek feladati közé tartozik jelen 
szerződés tárgyát képező, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok üzemeltetési, 
kezelési feladatainak ellátása. 
 
1.  Jelen szerződés tárgyát az Önkormányzat tulajdonában lévő városi parkok, 

közterületek kezelése, karbantartása és a kapcsolódó városüzemeltetési feladatok 
ellátása képezi. 

 
2.  Az üzemeltetéssel összefüggő feladatok parkok, közterületek tekintetében:  

 
- parkok, zöldterületek, fasorok létesítése a város belterületén (közterületen, 

temetőkben) 
- közlekedési főútvonalon virágok, dísznövények, fák, cserjék, telepítése, azok 

gondozása 
- a város területén növényápolás, növényvédelem, füvesítés, pázsitnyírás, -pótlás, 

-felújítás, fakivágás, gallyazás 
- egyéb zöldterületek ( a bennük lévő játszóterek) meglévő létesítményeinek, 

berendezési tárgyainak (padok, játszóeszközök, sporteszközök, sétányok) 
gondozása, fák metszése és bokrok nyesése 

- parkok seprése, locsolása, téli hó és jég szükségszerinti eltakarítása 
- tavaszi nagytakarítási munkálatok megszervezése, elvégzése 

 
3.  A jelen szerződés hatálya alatt a feleket a következő jogosultságok illetik, illetve 

kötelezettségek terhelik. 
 
3.1. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:  
 

Megbízó köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok vagyonleltárját a 
szerződés megkezdésétől számított 30 napon belül üzemeltető részére átadni. 
 

- Üzemeltető az átadott vagyon-kataszter alapján állapot-felmérést készít a 
vagyontárgyak valós állapotáról, melyről írásban értesíti a Megbízót. A jelentést 
Megbízó köteles észrevételezni és az általa vitatott esetekben közös ellenőrzést 
köteles elrendelni és közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni az 
észrevételeket. 
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- Megbízó köteles a meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyeket jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül Üzemeltető 
rendelkezésére bocsátani. 
 

- Megbízó köteles a tevékenység végzésével érintett, illetve ahhoz kapcsolódó 
szerveket a szerződés megkötéséről értesíteni. 
 

- Megbízó köteles szükség esetén az üzemeltetésre kerülő ingatlanok 
felújításáról, bővítéséről gondoskodni, továbbá az ehhez szükséges pénzügyi 
fedezetet biztosítani. 
 
A Megbízó köteles az üzemeltetési tevékenység végzése során az Üzemeltető 
munkáját - akár hatósági úton is (pl. az Üzemeltető jelzése alapján 
szabálysértési eljárás kezdeményezésével) - elősegíteni. 

- A Megbízó jogosult jelen szerződés tartama alatt az Üzemeltető tevékenységét 
folyamatosan ellenőrizni műszaki, illetve költséggazdálkodási szempontból. 
 
A Megbízó jogosult a szerződéstől eltérő üzemeltetés esetén az Üzemeltetőt a 
szabálytalanságra írásban figyelmeztetni. 
 

- A Megbízó jogosult éves üzemeltetési és karbantartási tervet kérni az 
Üzemeltetőtől a tervezett feladatokra. 
 

- A Megbízó jogosult évente beszámolót kérni az éves elvégzett feladatokról. 
 
 
3.2.  Az Üzemeltet ő jogai és kötelességei:  
 

Az Üzemeltető köteles a részére átadott ingatlanokat a vonatkozó szabályok, 
szakmai előírások, szabványok, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint 
rendeltetésszerűen és szakszerűen üzemeltetni, karbantartani. 
 

- Az Üzemeltető köteles üzemeltetési szabályzatot készíteni az ingatlanok 
kezelésével összefüggő rendszeres és eseti feladatok ellátásáról, az évszak és 
időjárásra való tekintettel is. 
 

- Az Üzemeletető köteles a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokról a 
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül állapotjelentést készítem és 
azt a Megbízó részére átadni. 
 
Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés során tapasztalt rendkívüli eseményekről 
az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni, az értesítéssel egyidejűleg 
köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
Az Üzemeltető köteles éves üzemeltetési és karbantartási tervet készíteni a 
tervezett feladatokra. 
 

- Az Üzemeltető köteles közreműködni a városfejlesztési feladatok 
összeállításánál, pályázati javaslatok kidolgozásánál. 
 
Az üzemeltető köteles tevékenységéről évente részletes műszaki és gazdasági 
értékelést készíteni a tárgyévet követő év május 31-ig. 
 

- Az üzemeltető jogosult a jelen szerződésben felsorolt feladatok maradéktalan 
elvégzéséért a 4. pont szerinti díjazásra. 
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- Az önkormányzat területén lévő fogyasztókkal közvetlen szolgáltatási 

jogviszony létesítésére. 
 

 
4.  Az Üzemeltető az 1. pontban foglalt feladatok maradéktalan elvégzéséért az alábbi 

üzemeltetési díjra jogosult: 
 
Bruttó 1 755 470,- Ft (azaz: egymillió-kettőszázötvenhétezer-kettőszázötven forint) / hónap. 
 
 

Az üzemeltetési díj megfizetése minden tárgyhónap 15. napjáig, számla ellenében 
történik. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok 
rekonstrukciós, felújítási feladataira az Önkormányzat költségvetésében fedezetet 
biztosít. 

 
Felek a jelen megállapodásban szabályozott díjat évente felülvizsgálják. Ennek 
keretében az üzemeltető minden év november 30. napjáig - a következő évre 
prognosztizált inflációs árindex figyelembevételével - díjjavaslatát megküldi az 
Önkormányzat részére. 

 
Az Önkormányzat a díjjavaslatot a tárgyévet megelőző december hónap 30. napjáig 
köteles megvitatni és a díjtételekről rendelkezni. 

 
5. Jelen szerződés 2012. január 01. napjától határozatlan időtartamra jött létre. A 

2004. évben kötött többször módosított „Üzemeltetési Szerződés” érvényét 
veszti.  
 

6. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető 
köteles a létesítményt szabályszerű átadás-átvételi eljárás keretében 
visszaadni. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyi 
ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírások az 
irányadóak. 

 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt: E d e l é n y, 2011……………. 
 
 
 ……..……………………………………. …………………………………………….. 
 Edelény Város Önkormányzata Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
 
 
Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Üzemeltetési Szerződés" –t a         
256/2011. (XII.14.) Ök. számú határozattal j ó v á h a g y t a .  
 
E d e 1 é n y, 20…………… 
 Vártás József 
 Jegyző 
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10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 262./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy a 2012. évi ivóvíz, illetve 
csatornaszolgáltatási díj 0 %-os lesz, tehát jövőre nem lesz vízdíjemelés a városban. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
257/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  Edelény város 
közigazgatási területén szolgáltatott ivóvízért és közüzemi 
szolgáltatásért fizetendő díj megállapításról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint 
szolgáltató javaslata alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakat megállapító  52/2004.(XII.20.) 
önkormányzati rendeletet nem módosítja.  
 
A Képviselő-testület a Kft. részére fenntartja azt a jogot, hogy 2012. 
február 28-ig díj javaslattal élhet az önkormányzat felé. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2012. február 28. 
Felelős:   polgármester 
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11./ Napirendi pont tárgya:  
 
„Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 263./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
258/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : „Környezetvédelmi Alap” felhasználásról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság - 9/2011.(III.24.) számú 
ÖK rendelet 1. számú melléklet 3.6.3. pontja , valamint a 28/2005 (V.31.) 
Ö.K. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján tett javaslatára - 2011. december 
6. napjáig a „Környezetvédelmi Alap” alszámlán rendelkezésre álló 
3.657.128,-Ft (azaz: hárommillió-négyszázkilencvennyolcezer-
egyszázhuszonnyolc forint) összegből 3.498.375,- Ft felhasználását 
engedélyezi az alábbiak szerint: 
 
- Tormás úti szennyvíz gerincvezeték cseréjének folytatása 
 1.758.875,-Ft 
- Szennyvíz tisztító telep biotechnológiai optimalizálása 

 1.739.500,-Ft 
           3.498.375,- Ft 

 
összesen 3.498.375,- Ft (azaz: hárommillió-négyszázkilencven-
nyolcezer-háromszázhetvenöt forint összegben .) 
 
Képviselő-testület elrendeli, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
részére kerüljön a 3.498.375,- Ft (azaz: hárommillió-
négyszázkilencvennyolcezer-háromszázhetvenöt forint) biztosításra  a 
meghatározott feladatok elvégzésére.  
 
A Borsodi Közszolgáltató Kft. köteles 2011. december 31. napjáig az 
összeg felhasználásáról elszámolni.   

 
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.  
Felelős:  polgármester, ügyvezető 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának lemondásáról, új 
tag megválasztásáról 

Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 264./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
259/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 

tagjának lemondásáról, új tag megválasztásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapítója - tudomásul  veszi 
Tóbiás László (an.: Tóbiás Piroska, lakcím: 3780 Ládbesenyő, 
Rákóczi Ferenc út 11.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Felügyel ő Bizottsági tagsági tisztségér ől történ ő lemondását és 
megállapítja, hogy Felügyelő Bizottsági tagsága – a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 31.§ d) pontja alapján 2011.  
december 14. napjával megsz űnik.   
 
Képviselő-testület egyúttal a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjának  Rohály Annát  an.:  Szilágyi Mária 
3780 Edelény, Mátyás király út 14. szám alatti lakost, 2011. 
december 15. napjától megválasztja.  

 
A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása 2014. március 31. napjáig 
szól. 
 
Képviselő-testület Tóbiás László  Felügyelő Bizottsági Tagnak a 
Felügyelő Bizottságban végzett munkáját megköszöni . 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester, ügyvezető 
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13./ Napirendi pont tárgya:  
 

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 265./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
260/11.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapítója  5/2011. (I.24.) számú 
határozatával jóváhagyott – Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
„2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 
Név: Rohály Anna 
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14. 
Anyja neve: Szilágyi Mária 
 
Név: Takács Csaba 
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b. 
Anyja neve: Tóth Anna 
 
Név: Gergely Enikő Emese 
Lakcím: 3780 Edelény, Dózsa György út 9. 
Anyja neve: Németh Enikő” 

 
Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. 
január 24-én kelt Alapító Okirata 2.3.2 pontjának 2011. december 
15.-ei hatállyal történő módosítását, mely a Felügyelő Bizottság 
tagját érinti - jóváhagyja.  
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Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának aláírására. 

 
Határidő:   azonnal 

     Felelős:     polgármester, jegyző 

 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2012. évi lakbérének meghatározásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 266./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő kérdése, hogy mi az oka, hogy a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetője által javasolt díjemelés nem jelenik meg az 
előterjesztésben. 
 
Polgármester : A válasz nagyon egyszerű, nem javasolt díjemelést, ebben a nehéz 
helyzetben, amiben akár a vállalkozók, akár a családok vannak, de ez  ugyanúgy 
vonatkozik a vízdíjra is, és azt gondolja, hogy akármilyen nehéz helyzetben van is az 
önkormányzat, nem tehetik meg sem a lakossággal, sem a vállalkozókkal azt, hogy a 
terheiket tovább növeljék. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
261/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2012. évi 

lakbérének meghatározásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
évben az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díját 
nem emeli . 
 
Határidő: 2011. december 31. a bérlők értesítésére 
Felelős: jegyző, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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15./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díjának meghatározásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 267./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
262/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti 
díjának meghatározásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díját 2012. vonatkozásában az alábbi összegekben 
határozza meg: 
 
1./ Az I. kategóriához tartozó kiemelt területen lévő, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díja 12.308,-Ft/m2/év , 
mely összeg ÁFA-t nem tartalmaz. 

 
Edelény, Borsodi út 2.    172 m2 

Edelény, Borsodi út 2. 125,4 m2 
Edelény, Borsodi út 2.      52 m2 

Edelény, Borsodi út 2.      32 m2 
Edelény, Borsodi út 2.      15 m2 
Edelény, Borsodi út 2.      12 m2 
Edelény, Borsodi út 4.      84 m2 
Edelény, Borsodi út 4.   32,7 m2 
Edelény, Borsodi út 4.   30,7 m2 
Edelény, Borsodi út 4.      53 m2 
Edelény, Borsodi út 4.   28,3 m2 
Edelény, Borsodi út 4.   27,1 m2 
Edelény, Borsodi út 4.      63 m2 
Edelény, Hősök tere 2.    456 m2 
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2./ A II. kategóriába tartozó, nem kiemelt területen lévő, nem lakás  
     céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díja 10.703,-Ft/m2/év ,  
     mely összeg ÁFA-t nem tartalmaz. 

 
Edelény, Borsodi út 2. 15,2 m2 
Edelény, Borsodi út 2.    21 m2 
Edelény, István király u.54.    58 m2 

 
3./ A III. kategóriába tartozó, egyedi bérleti díj alá eső, nem lakás  
     céljára szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díjai:  

 
 Edelény, Borsodi út 2.  100 m2  11.419,-Ft/m2/év 
 Edelény, Borsodi út 2.  106 m2  18.900,-Ft/m2/év 
 Edelény, Borsodi út 2.    15 m2  18.900,-Ft/m2/év 
 Edelény, Borsodi út 2.     30 m2  18.900,-Ft/m2/év 

                      Edelény, István király út 46.    70 m2   7.195,-Ft/m2/év 
Edelény, Mátyás király út 19.   13 m2   9.946,-Ft/m2/év 

                      Edelény, Antal Gy. út 85.             237 m2    1.298,-Ft/m2/év 
                      Edelény, Árpád út 27.     45 m2    5.291,-Ft/m2/év 

 
4./ A IV. kategóriába tartozó, nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
     ingyenesek, amíg a bérlő nem változik 

 
Edelény, Borsodi út 7. 206 m2 
Edelény, Borsodi út 22. 258 m2 

        Edelény, István király út 54.      100,04 m2 
Edelény, István kir. útja 54.    45 m2 
Edelény, István kir. útja 54.      5 m2 
Edelény, István kir. útja 58. 143 m2 
Edelény, István kir. útja 58. 181 m2 

 
A bérleti díjak ÁFA-t nem tartalmaznak. 

 
Határidő: azonnal és 2011. december 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:  jegyző, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

16./ Napirendi pont tárgya:  
 
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév 
táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 268./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2011.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint 
a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 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 III. 3.1.4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ Edelény város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni 
csak e rendelet szabályai szerint lehet. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
közterület. 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 

c) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 
3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása 

 
3.§ (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik.  
1. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. 
2. Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek 

létezhetnek házszámok nélkül is. 
3. Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni. 
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4. A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és 
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.  

5. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett 
közterület nevét veszi fel.  

6. Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.  
7. Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni. 
8. A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális 

vonatkozású meghatározásából 
a) beépített vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor, sétány, 

tanya, telep, völgy, vagy 
b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út  

áll. 
9. A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal 

városfejlesztési feladatokat végző osztálya látja el. 
 
4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet 

megváltoztatni. 
(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.  
(3) A közterület jellegének - városrendezés, beépítés vagy más módon történő – 

megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik. 
(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a 

megszűnés okát és idejét. 
 

5. § A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
a) a polgármester, 
b) a Képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzat képviselője, 
d) Edelény város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező 

állampolgár, vagy 
e) Edelény város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel 

rendelkező jogi személy. 
 
6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet. 

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és 
utónévvel. 

(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy 
(4) az elnevezés egy családról történik. 

 
4. Közterületnév-jegyzék 

 
7. § (1) Edelény város közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni. A Közterület-

névjegyzéket az igazgatási és szociális feladatokat ellátó osztály vezeti. 
(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: 

a) a közterületnév elő- és utótagját, 
b) az elnevezés időpontját, 
c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát. 

(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.  
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(4) A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület 
döntését követő 30 napon belül a közterületnév-jegyzék vezetője értesíti az első fokú 
ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés 
céljából. 

 
 
5. Közterületnév táblák elhelyezése 

 
8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A 

táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége. 
(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a Közterület-

névjegyzékben szereplő írásmóddal. 
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, 

valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni. 
(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön 

tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni. 
(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és 

az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán és a 
közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát 
elhelyezni nem szabad. 

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, 
kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal 
köteles értesíteni. 

(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az 
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, 
átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy 
fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével 
a közterület kezelőjének el kell távolítania. 

 
6. A házszámozás szabályai 

 
9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen 

ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 
- A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az 

ingatlan határos. 
- Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a 

közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos 
megközelítése biztosított.  

- Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé 
haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páros, bal 
oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, 
akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas 
beépítésű utcában a számozás folyamatos. 

- Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a 
számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.  
− Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon 

újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő 
alátörésével kell az új házszámokat megállapítani. 
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− Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás 
révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, 
a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat 
megállapítani.  

- Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, 
az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a 
házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel. 

-  Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem 
történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani. 

- Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával megegyezően 
kell megállapítani.  

 
10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan 

rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 
azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:  

− több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a 
hivatalos nyilvántartásban, 

− az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban 
található, 

− az ingatlan házszáma téves, vagy 
− az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor. 

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb 
érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás 
körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell 
átszámozni.  

 
11.§ (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a 

Polgármester határozattal állapítja meg. 
(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg: 

a) új közterület létrejötte 
aa) utcanyitás, 
ab) meglévő közterület szakaszolása, 
ac) terület újraosztása, 

− a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány 
esetén. 

(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett 
ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik. 

(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell: 
a) kérelemre indult eljárások esetén 

aa) a kérelmező nevét, és 
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét, 

b) hivatalból indult eljárások esetén 
ba) a házszám megállapítás okát, 
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és 
bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni 

pontos címét. 
(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell: 

a) a kérelmezővel, 
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b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival, 
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal, 
d) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szociális feladatokat végző osztályával a 

nyilvántartásokban történő átvezetés céljából. 
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során 

a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. 
(8) A házszámozás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési 

feladatokat végző osztálya látja el. 
 

12.§ (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező 
házszámtáblával kell megjelölni. 

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a 
közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni. 

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén 
kell elhelyezni. 

(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne 
olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek 
közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni. 

(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni. 
(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásról, annak folyamatos 

karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles gondoskodni. 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a 
Polgármesteri Hivatal igazgatási és szociális feladatokat végző osztályának 
feladatkörébe tartozik. 

 
7. Egyéb rendelkezések 

 
13. § Szabálysértést követ el és háromezertől húszezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, 

vagy háromezertől ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a) a közterületnév tábla elhelyezését akadályozza, 
b) az elhelyezett közterületnév táblát vagy házszám táblát megrongálja, 

beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, engedély nélkül 
eltávolítja, vagy 

c) a házszám tábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
 

8. Záró rendelkezések 
 

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 
 

      Molnár Oszkár                                                                         Vártás József 
       polgármester                                                                                jegyző 
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17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 269./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a megkérdezi Csabai Gyulát, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a beszámolóban részletesen leírták az elmúlt évben végzett munkát, 
és egy-egy napirendi pont kapcsán mindig be is számoltak akár testületi ülésen, akár 
bizottsági üléseken. Igyekeznek az ügyeket úgy kezelni, hogy abból az 
önkormányzat és természetesen a város a lehető legtöbbet profitálhassa, illetve 
igyekeznek nyíltan és teljes őszinteséggel beszélni az ügyekről, akkor is, ha 
problémájuk van, hiszen azt gondolja, hogy ezeket nem lehet az asztal alá seperni 
és igen is, ha valamivel gond van, arról is tájékoztatni kell a lakosságot. Ennek 
megfelelően dolgoztak az elmúlt időszakban és ennek szellemében kívánnak az 
elkövetkezendő időszakban is.  
 
Természetesen, ha kérdés, vélemény, vagy észrevétel van a munkájukkal 
kapcsolatban, és nem csak egy ilyen beszámoló kapcsán, hanem egyébként is, azt 
szívesen veszik, és ha olyan jellegű, természetesen meg is fogadják azt az 
elkövetkezendő időszakban is. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság javasolja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester megköszöni a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottságnak azt a munkáját, amit végzett az elmúlt évben, hiszen hihetetlen 
mennyiségű ülést tartottak. Volt, amikor este 10 órakor tartották a bizottsági ülést, 
volt, amikor Miskolc-Bódvaszilas közötti helyközi autóbusz járaton is tartották. Ezzel 
is érzékeltetni kívánta, hogy milyen hihetetlen mennyiségű bizottsági ülést tartottak 
az elmúlt időszakban.  
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a képviselő-testület 
megköszöni a bizottság munkáját. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
263/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
          és Közbeszerzési Bizottság munkájáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-
testülete megtárgyalta Városfejlesztési, Környezet-
védelmi és Közbeszerzési Bizottság munkájáról szóló 
2011. évi beszámolóját és azt  e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságnak a  
végzett munkájáért. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 270./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
264/2011.(XII.14.) 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 az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásában, valamint a Fejlesztési Tanácsban 2011. 
évben végzett munkájáról, továbbá a társulási törvény 
hatálya alá tartozó társulásokban végzett tevékenységéről, 
azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok 
megvalósításáról szóló beszámolót és azt elfogadja.  
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A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról 
tájékoztatást nem kér. 

 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Képviselő-testület 2012. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 271./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását a jegyzői módosító javaslattal együtt, mely szerint a 2012. évi 
munkatervben a 2012. december 12. napjára tervezett ülés 1./ napirendi pontjánál „a 
napirend tárgyalásához külön meghívott” személyeknél a Városi Oktatási Központ 
igazgatója helyére a Borsodi Általános Iskola igazgatója kerüljön 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a 2012. 
december 12. napjára tervezett ülés 1./ napirendi pontjánál „a napirend 
tárgyalásához külön meghívott” személyeknél a Városi Oktatási Központ igazgatója 
helyére a Borsodi Általános Iskola igazgatója kerüljön. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta alábbi határozatát: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
265/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   A Képviselő-testület 2012. évi „Munkaterv”-ének 

jóváhagyásáról 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

Képviselő-testület 2012. évi „Munkaterv”-ét a határozat 
mellékleteként   j ó v á h a g y j a. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az önkormányzat 2012. évi jóváhagyott 
munkatervében meghatározott időpontoktól eltérjen. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 



 44

 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2012. ÉVI 
MUNKATERVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 
 
 
 
Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi „Munkaterv”-ét a 
265/2011.(XII.14. számú határozatával j ó v á h a g y t a. 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon délelőtt 

9:00 órától tartja: 

• 2012. február   15. (szerda) 
• 2012. március 21. (szerda) 
• 2012. április 25. (szerda) 
• 2012. május 23. (szerda) 
• 2012. június 20. (szerda) 
• 2012. szeptember 12. (szerda) 
• 2012. október 23. (kedd)– ÜNNEPI ÜLÉS 
• 2012. november 21. (szerda)- KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2012. december 12. (szerda) 

 

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

II.  A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Művelődési Központ 
(3780 Edelény, Borsodi út 9.) 

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

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek (általában zárt ülésen), vagyoni ügyek (zárt ülésen), 
2./  fellebbezések elbírálása adó és hatósági ügyekben (zárt ülésen), 
3./  polgármesteri beszámoló, 
4./  bejelentések, javaslatok, interpellációk. 

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

alkalommal kerül előterjesztésre. 
 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. FEBRUÁR 15. 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról (IV.né.) 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
2./  Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
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Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2011. évi bizottsági és polgármesteri 

döntésekről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők 
 

4./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
2011. évi munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
 
 
5./ Bizottságok 2012. évi munkatervének ismertetéséről 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2012. január 30. 

 
TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. MÁRCIUS 21. 

 
N A P I R E N D 

 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség 

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

vezetője 
 
2./  Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. évi 

Munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
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Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
3./  Gazdasági Program felülvizsgálatáról 
 Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
4./  Edelény Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság 

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

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

Előterjesztés leadásának határideje:  2012. március 12. 
 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. ÁPRILIS 25. 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadásáról 

A 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

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

 
  
2./ 2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 

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

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

működéséről 

 
Előadó:      jegyző,  

Gyámhivatal vezetője, intézmény vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

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

Előterjesztések leadásának határideje:  2012. április 16. 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. MÁJUS 23. 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának, 

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

Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 
2011. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének, valamint a 
vízi-közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak 
jóváhagyásáról 

 

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

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

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

2./  Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő 
intézkedéseiről 

 
            Előadó:  polgármester 

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

Előterjesztés leadásának határideje:  2012. május 14. 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. JÚNIUS 20. 
 

 

N A P I R E N D 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

    

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
2./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 

végzett munkájáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
3./ Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet munkájáról 

 

Előadó:  kórház igazgatója 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2012. június 11. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. SZEPTEMBER 12. 
 

N A P I R E N D 

 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének módosításáról (II.n.é.) 

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

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

3./  Javaslat az önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 

  

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 Előadó:      polgármester 

 Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

5./ Tájékoztató Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
munkájáról 

Előadó:      jegyző 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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6./ Beszámoló a Borsodi Általános Iskola 2011/2012. tanévi munkájáról 

 

Előadó:  oktatási intézmény vezetője 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

7./ Beszámoló a Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. nevelési év munkájáról 

 

Előadó:  oktatási intézmény vezetője 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

8./ Beszámoló a Nefelejcs Óvoda 2011/2012. nevelési év munkájáról 

 

Előadó:  oktatási intézmény vezetője 

Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

9./ Tájékoztató a Miskolci Görögkatolikus Exarchátus és Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött közoktatási megállapodásban 
foglaltak végrehajtásáról 

 

Előadó:  polgármester 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: Miskolci Görögkatolikus Exarchátus 
képviselője 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

10./ Tájékoztató Edelény Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 
végrehajtásáról 

Előadó:    polgármester 

Napirend tárgyalásához külön meghívott:  valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

 

Előterjesztés leadásának határideje:  2012. szeptember 3. 
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TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. OKTÓBER 23. (ÜNNEPI) 
 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Önkormányzat elismeréseinek átadásáról 

Előadó: polgármester 

 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. november 21. 
 

N A P I R E N D 

 

1./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról (III.n.é.) 

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

 

2./  Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. - III. negyedéves gazdálkodásáról  

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 

3./ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadásáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
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4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Edelény Városi Önkormányzatra 
vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

5./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról 

Előadó:      intézményvezető 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

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

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2012. november 12. 

 

2012. november 21. 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

TESTÜLETI ÜLÉS ID ŐPONTJA: 2012. december 12. 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Javaslat a 2013. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi térítési díjak 
megállapításáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző 
A napirend tárgyalásához külön meghívott:  Koch Róbert Kórház igazgatója, 
       Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
       Borsodi Általános Iskola igazgatója 
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2./ Beszámoló a városban végzett temetkezési, kéményseprési és települési folyékony 
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 

Előadó:      szolgáltatók ügyvezetői 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltatók 

 

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

 

Előadó:      ÉHG Rt. vezérigazgatója 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉHG Rt. Vezérigazgatója 

 

4./ Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 

 

Előadó:      bizottság elnöke 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 

 

5./ Lakosságot érintő 2013. évre vonatkozó közüzemi díjak megállapításáról  

Előadó:      érintett közszolgáltatást végzők 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltatók 

6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 

Előadó:      polgármester 

 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

7./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi teljesítmény-értékelés 
szempontjainak meghatározásáról 

 
 Előadó:      jegyző 

 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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8./ Képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

9./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásában 
végzett munkájáról 

 

Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 

Előterjesztés leadásának határideje:  2012. december 3. 

 
 
20./ Napirendi pont tárgya:  
 
2012. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 272./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előlterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását a jegyzői módosító javaslatnak megfelelően, mely szerint a határozati 
javaslat 2./ pontjában a Szociális Szolgáltató Központnál alkalmazandó díjtételek 
esetében, ahol csak a bruttó összeg szerepel, ott nettó összeg + Áfa is kerüljön 
feltüntetésre az alábbiak szerint: 
 
Diétás étrend 

Reggeli  Tízórai  Ebéd Uzsonna  Vacsora  Összesen  

100 Ft + ÁFA = 
Bruttó 127 Ft 

55 Ft+ ÁFA = 
Bruttó 70 Ft 

243 Ft+ 
ÁFA=Bruttó 

309 Ft 

55 Ft + 
ÁFA=Bruttó 

70 Ft 

170 Ft + 
ÁFA=Bruttó 

190 Ft 

603 Ft 
+ÁFA=Bruttó 

766 Ft 
 

Megnevezés  Reggeli  Ebéd Vacsora  Összesen  

Idősek Otthona 98 Ft+ÁFA= 
Bruttó 124 -Ft 

243 Ft+ÁFA= 
Bruttó 309 -Ft 

145 Ft+ÁFA= 
Bruttó 184-Ft 

486 Ft+ÁFA= 
Bruttó 617-Ft 

 
Magyar Árpádné képviselő az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 
szülői munkaközösség aláírást gyűjtött, mert fel vannak háborodva az étel minősége 
és mennyisége miatt. A gyermekorvos is figyelmeztette a bölcsődei résznél az 
élelmezésvezetőt, viszont semmi változás nem történt. Kéri polgármester urat az 
ezzel kapcsolatos lépések megtételére. 
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Polgármester elmondja, hogy megkapta a szülők aláírásával ellátott levelet. Panaszt 
már régebben is hallott az étkeztetésre. Úgy gondolja, hogy ez egy picit súlyosabb, 
mert nem egy szülői panaszról van szó, sokan aláírták és az intézmény orvosa is 
jelezte az élelmezésvezető felé. A szükséges lépéseket meg fogja tenni ezzel 
kapcsolatban. Ezt követően  szavazásra bocsátja a jegyzői módosító javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
266/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   2011. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról 

 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koch Róbert Kórház  
    és Rendel őintézet  nyersanyagnormáját 2012. január 1. napjától az alábbiak  
    szerint állapítja meg: 
 

 

Megnevezés  Reggeli 
Kiegészít ő 

kis  
étkeztetés  

Ebéd Vacsora Összesen  

Ellátottak Bruttó 178 
Ft 

Bruttó 71 
Ft 

Bruttó 
284 Ft 

Bruttó 178 
Ft 

Bruttó 
711 Ft 

Alkalmazotti - 
és 
vendégebéd 

72 Ft + 
Áfa 

____ 202 Ft  + 
Áfa 

176 Ft + 
Áfa 

450Ft + 
Áfa 

A Képviselő-testület az alkalmazottak és vendégétkezők térítési díját 2012. 
január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  

- Reggeli:  158,-Ft + Áfa 
- Ebéd: 444,-Ft + Áfa 
- Vacsora: 387,-Ft + Áfa  

        Összesen:    989,-Ft + Áfa 

A fizetendő térítési díj számítása az alkalmazottak és vendégétkezők 
esetében az élelmezési nyersanyagköltség + rezsiköltség (120%) + Áfa. 

 
 
2./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató 

Központnál  alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát 2012. január 1. 
napjától  az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Diétás étrend 

Reggeli  Tízórai  Ebéd Uzsonna  Vacsora  Összesen  

100 Ft + ÁFA = 
Bruttó 127 Ft 

55 Ft+ ÁFA = 
Bruttó 70 Ft 

243 Ft+ 
ÁFA=Bruttó 

309 Ft 

55 Ft + 
ÁFA=Bruttó 

70 Ft 

170 Ft + 
ÁFA=Bruttó 

190 Ft 

603 Ft 
+ÁFA=Bruttó 

766 Ft 
 
 

Megnevezés  Reggeli  Ebéd Vacsora  Összesen  

Idősek Otthona 98 Ft+ÁFA= 
Bruttó 124 -Ft 

243 Ft+ÁFA= 
Bruttó 309 -Ft 

145 Ft+ÁFA= 
Bruttó 184-Ft 

486 Ft+ÁFA= 
Bruttó 617-Ft 

Szociális 
étkezés  243 Ft + Áfa  243 Ft + Áfa 

Alkalmazotti és 
vendég-
étkezők 

98 Ft + Áfa 243 Ft + Áfa 145 Ft + Áfa 486 Ft + Áfa 

Az alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja 2012. január 1. napjától : 

 
- Reggeli:         157, - Ft + Áfa 
- Ebéd:             389, - Ft + Áfa 
- Vacsora:        232, - Ft + Áfa  

 Összesen:        778, - Ft + Áfa 

A fizetendő térítési díj számítása az alkalmazottak és vendégétkezők 
esetében az élelmezési nyersanyagnorma költség + 60% rezsi + Áfa. 

 
3./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés és 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételénél 2012. 
január 1.  napjától a Borsodi Általános Iskola által m űködtetett konyhán  
alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát (nettó összegben ) az alábbiak 
szerint állapítja meg : 

Megnevezés  Reggeli  Tízórai  Ebéd Uzsonna  Összesen  
Bölcsőde 42 13 147 42 244 
Óvoda - 53 147 44 244 
Általános Iskola - 73 201 61 335 
Gimnázium - - 233 - 222 
Alkalmazotti és vendég-
étkezők - - 233 - 233 

 
A Képviselő-testület az alkalmazottak és vendég-étkezők térítési díját, a 
norma költség + rezsi költség (100% norma költség) + ÁFA állapítja meg. 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-én 
megtartott ülésén a 178/2011. (VIII. 31.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
az Miskolci Apostoli Exarchatus fenntartásába kerülő intézmények tanulói 
esetében az étkezést a nyersanyagnorma + 40% rezsi  + Áfa összegért 
biztosítja 2011-ben. Az Exarchatussal történt konzultáció alapján a 
rezsiköltséget a nyersanyagnorma 40 %-ában javasoljuk meghatározni a 
2012. évre is. 
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A Borsodi Általános Iskola konyhája által ellátott intézmények egyedi  
rendezvényeire, vagy külső szervek részére készített étkeztetés esetén a 
felhasznált nyersanyagköltségre 150%-os rezsiköltséget + Áfa-t kell 
elszámolni. 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     intézményvezetők  

21./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló 
pályázati kiírásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 273./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

267/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői)   
            munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Borsodi Általános Iskola igazgatói 
(magasabb vezetői) munkakörének betöltésére az alábbiak 
szerint: 
 
1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3.) A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás  2012. július 1 - 2017. július 31-ig szól. 
 

4.) A munkavégzés helye: 
 

Borsodi Általános Iskola  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
3780 Edelény, Borsodi út 150. 
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5.) Az intézmény tevékenységi köre: 
 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása. 
 
6.) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó 
tevékenységek ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

 
7.) Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

8.)  Pályázati feltételek: 
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettség 
- pedagógus szakvizsga 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- büntetlen előélet 

 
9.)  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai életrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, valamint vezetési programot 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 
eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 
megismerhetik 

- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló 
okiratok másolatát 

 
10.)  A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31. 
 
11.)  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Vártás József jegyző nyújt a 48/524-100-as 
telefonszámon 

 
12.)  A pályázat benyújtásának módja:  
 

- Postai úton, a pályázatnak Edelény Város 
Önkormányzat címére történő megküldésével (3780 
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Edelény, István király útja 52. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: igazgató 

- Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 
Edelény, István király útja 52. 

 
13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A Képviselő-testület a vezetési programokat az országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel 
véleményezteti.  
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal 
rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a 
pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
14.)  A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 
 
15.)  A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 

és Közigazgatási Képzési Központ honlapján való 
közzétételének időpontja:  

 
2012. február 28. 

 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a 
helyben szokásos módon meg kell jelentetni. 

 
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
22./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola informatikai eszközeinek selejtezéséről 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 274./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
268/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Általános Iskola informatikai  eszközeinek   
             selejtezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 32/2005. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet 9. § (5) b) pontja alapján engedélyezi a Borsodi Általános 
Iskola tulajdonát képező  elavult, elhasználódott  üzemképtelen, 
feleslegessé vált     

0724 leltári számú Számítógép komplett    
0727 leltári számú Számítógép+monitor     
0728 leltári számú Számítógép+monitor     
0729 leltári számú Számítógép+monitor  
0730 leltári számú Számítógép+monitor    
0731 leltári számú Számítógép+monitor    
0733 leltári számú Számítógép komplett   
0734 leltári számú Számítógép komplett    
0509 leltári számú Internetes hálózat     
0521 leltári számú   Számítógép+monitor    
0522 leltári számú  Számítógép+monitor    
05231 leltári számú  Számítógép+monitor    
0735  leltári számú Számítógép komplett+HP LaserJet 1000 
nyomtató  eszközök  selejtezését. 

  
Határidő: 2012. január  31. 
Felelős:   Intézményvezető 
 

23./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jósvafő Község kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 275./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
269/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Jósvafő Község kistérségi mozgókönyvtári 

szolgáltatáshoz történő csatlakozásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jósvafő Község kistérségi mozgókönyvtári 
szolgáltatáshoz történő csatlakozását, melyhez az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 15/2011. (II. 10.) számú határozatával 
hozzájárult, és elrendelte a Társulási Megállapodás – 
feladatellátásban résztvevő települések felsorolását 
tartalmazó – 3. számú mellékletének módosítását. 
A Képviselő-testület Jósvafő Község mozgókönyvtári 
szolgáltatáshoz történő csatlakozásához hozzájárul, s 
jóváhagyja a társulási megállapodás 3. sz. 
mellékletének módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Társulási Megállapodás 3. számú mellékletének helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép: 
 

“3. sz. melléklet 
 

A térségi mozgókönyvtári ellátásban érintett települések jegyzéke:  
 
Abod Községi Önkormányzata 
Balajt Községi Önkormányzata  
Becskeháza Községi Önkormányzata  
Bódvalenke Községi Önkormányzata  
Bódvarákó Községi Önkormányzata  
Boldva Községi Önkormányzata  
Bódvaszilas Községi Önkormányzata 
Debréte Községi Önkormányzata  
Edelény Város Önkormányzata 
Égerszög Községi Önkormányzata 
Galvács Községi Önkormányzata  
Hegymeg Községi Önkormányzata 
Hidvégardó Községi Önkormányzata 
Irota Községi Önkormányzata 
Jósvafő Község Önkormányzata 
Ládbesenyő Községi Önkormányzata  
Lak Községi Önkormányzata 
Martonyi Községi Önkormányzata  
Meszes Községi Önkormányzata 
Perkupa Községi Önkormányzata 
Rakacaszend Községi Önkormányzata  
Szakácsi Községi Önkormányzata  
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Szendrő Városi Önkormányzata 
Szin Községi Önkormányzata 
Szinpetri Községi Önkormányzata  
Szögliget Községi Önkormányzata 
Szőlősardó Községi Önkormányzata 
Teresztenye Községi Önkormányzata  
Tomor Községi Önkormányzata 
Tornabarakony Községi Önkormányzata  
Tornanádaska Községi Önkormányzata 
Tornaszentjakab Községi Önkormányzata  
Tornaszentandrás Községi Önkormányzata 
Tornakápolna Községi Önkormányzata  
Varbóc Községi Önkormányzata 
Viszló Községi Önkormányzata” 

 
24./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen GZT-821 forgalmi rendszámú 
tehergépjármű licit útján értékesítésre történő meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 276./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
270/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen GZT-

821 forgalmi rendszámú tehergépjármű licit útján 
történő értékesítésre történő meghirdetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Volkswagen LT 35 2.5 SDI KT típusú, - 2012.10.08-ig 
érvényes műszaki vizsgával rendelkező - GZT-821 forgalmi rendszámú 
tehergépjárművét nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. 

 
A jármű értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az Edelény 
Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre  meghirdeti a Volkswagen LT 35 2.5 SDI KT  típusú   -  
2012.10.08-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkező - GZT-821 
forgalmi rendszámú tehergépjárművét.     
A pályázaton bárki részt vehet, aki 70.000,-Ft (azaz: hetven-ezer forint) 
licitálási biztosítékot legkésőbb 2011. december 28-án 9.00 óráig letétbe 
helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál 
a vételárba beszámít. A jármű vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 

  
Kikiáltási ár: 703.000,-Ft (azaz: hétszázhárom-ezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
A jármű megtekintésének id őpontja és helye: 2011.  december 19-23.  
Edelény, Borsodi út 26, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel történő 
egyeztetést követően 
Licittárgyalás id őpontja: 2011. december 28. 10.00 óra 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
 
A jármű értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: 
Babusné Adorján Andrea fogalmazó, Tel: 48/524-100/336 mellék 
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 
25./ Napirendi pont tárgya:  
 
Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről, kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 277./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság az előterjesztés határozati javaslatának II-es alternatíváját 
javasolja  elfogadni. 
 
Csabai Gyula képviselő kéri, hogy Ambrusics Tibor osztályvezető úr ismertesse azt 
az álláspontot, ami a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hiszen nagyon jól 
összefoglalta a döntés előtti lehetőségeket, másrészt jó lenne ebben a kérdésben is 
tájékoztatni a lakosságot. 
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Ambrusics Tibor osztályvezető elmondja, hogy ennek az előterjesztésnek az 
elkészítését alapvetően az motiválta, hogy megjelent az állatok védelméről szóló 
jogszabály, amely többek között lehetőséget adott egyfajta adónak a kivetésére. 
Természetesen ezt mindenhol a képviselő-testület hatáskörébe utalja, illetve annak a 
megítélését, hogy kíván-e ezzel a lehetőséggel élni, vagy nem. Ez a törvény-
módosítás meghatározza azt, hogy mennyi ennek az összege, éves szinten 6000 és 
20.000 forint között lehet, továbbá meghatározza azt, hogy mire lehet felhasználni, 
lehet például állatmenhelyekre, kóbor ebek begyűjtésére. Kötelezővé teszi a 
képviselő-testületnek, hogy amennyiben rendeletet alkot, meg kell határozni a 
különböző szociális kérdéseket, tehát nem egységesen kell kivetni. Problémát jelent 
és korábban is felvetődött a városban a kóbor ebeknek a kérdése, de a különböző 
érveket értékelve mégis inkább az a vélemény a megalapozottabb és az a 
méltányosabb, ha esetlegesen a problémát nem egy új adónak a kivetésével 
próbálják megoldani. Ennek számos oka van, az egyik az, hogy ha megnézik azt a 
lakossági kört, akik az ebeket szabálytalanul tartják és kivetik az adót, akkor még 
több kutya lesz az utcán és még kevesebb adó fog befolyni, hiszen ez a kör, akik 
olyan lakásokban laknak, ahol nincs kerítés, ezek továbbra sem fognak adót fizetni. 
Magyarul, akik tisztességesen tartják a kutyát meg fogják fizetni az adót és ebből 
fogják megoldani a szabálytalan eb tartók által okozott problémát. Ez volt az egyik, 
ami nagyon jelentős, a másik jelentős probléma az volt, hogy a jogszabály azt 
mondja, hogy aki nem fizeti meg ezt az adót, annak adók módjára történő 
behajtásáról kell intézkedni, és meg kell nézni, hogy kinek van annyi jövedelme, ami 
letiltható. Tehát ez a két jelentős dolog volt, amely ennek az előterjesztésnek az 
elkészítésére ösztönözte a hivatalt.  
Láthatja a képviselő-testület, hogy mind a két határozati javaslatánál akár az egyik, 
akár a másik kerül elfogadásra, mind a kettőnél a képviselő-testület megteszi azt az 
intézkedést, hogy a kóbor ebek begyűjtése érdekében különböző féle ajánlatokat 
szerezzen be, ami folyamatban van. Úgy gondolják, hogy az adó kivetése nélkül a 
kóbor ebeknek a begyűjtését ez a forma meg fogja oldani. Szakemberekkel történő 
beszélgetés után az a javaslata, hogy  szerezzenek be árajánlatokat, és oldják meg 
a kóbor ebeknek a begyűjtését. Ez méltányos, és azokat az embereket, akik 
állataikat szabályszerűen tartják, semmiféle anyagi hátránnyal nem sújtják. 
 
Polgármester az elhangzottak alapján a lakosság figyelmébe ajánlja, hogy Edelény 
Város Önkormányzata nem vezet be ebadót a bizottságok álláspontja szerint, viszont 
intézkedés történik a most már tarthatatlan állapotot jelentő kóbor ebek 
begyűjtésében.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat II-es alternatívájának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
271/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről, kóbor ebekkel 

kapcsolatos intézkedések megtételéről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
területén az ebrendészeti hozzájárulást nem kívánja bevezetni, 
elrendeli jogszerűen működő cégek részéről árajánlatok 
bekérését, amelyben informálódni kell az ebek befogásának, 
kötelező tartásának, ártalmatlanításának, konkrét altatásnak és a 
kapcsolódó egyéb díjakról, és erre vonatkozóan szerződés 
megkötését kell kezdeményezni a legkedvezőbb ajánlattevővel. A 
szerződésben rögzített díjat a 2012. évi költségvetésben 
biztosítani kell. 
 
Határidő:  2012. január 15.    
Felelős:   jegyző     

 
26./ Napirendi pont tárgya:  
 
Fedezet biztosítása a vis maior elszámoláshoz kapcsolódó szakértői vélemény 
elkészítéséhez 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 278./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
272/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Fedezet biztosítása a vis maior elszámoláshoz 
            kapcsolódó szakértői vélemény elkészítéséhez. 

  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete fedezetet biztosít a vis maior 
elszámoláshoz kacsolódó szakértői vélemény 
elkészítéséhez 120.000,-Ft + Áfa (azaz: 
százhúszezer forint + Áfa) összeg erejéig a 
fejlesztési céltartalék terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  



 67

27./ Napirendi pont tárgya:  
 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-
követelményének meghatározásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 279./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
273/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2012. évi teljesítmény- 
követelményének meghatározásáról. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokra vonatkozó 
javaslatot és 2012. évben a köztisztvisel ői teljesítménykövetelmények 
alapját képez ő kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 
 
I. Átfogó célok:  

1. A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg tovább 
erősítése és az ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek 
fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési határidő további 
csökkentése, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, 
az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, 
hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma, az 
ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása, a lehetőségekhez képest 
az eljárások egyszerűsítése, a szervezeti egységek közötti 
kommunikáció javítása az ügyfelek tehermentesítése céljából, 
minőségi ügyfélszolgálat kialakítása, egyes ügytípusokban a 
folyamatos ügyfélfogadás bevezetése. 

 
2. A pénzügyi folyamatok kézben tartásával az esedékes fizetési  

                     kötelezettségek határidőben történő teljesítése, az intézmények  
                     finanszírozási terv szerinti pénzellátása. A kontrolling tevékenység  
                     fejlesztése.  
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                3. Az önkormányzat költségvetésének a zavartalan feladatellátás  
           feltételeinek biztosítását szem előtt tartó összeállítása. 
 
     4.   Az önkormányzati fenntartói és tulajdonosi jogosítványok  
           gyakorlásának fejlesztése, hatékonyságának növelése. 
 

5. A nyílt forráskódú informatikai rendszerekre való átállás a  
          polgármesteri hivatalban az informatikai kiadások csökkentése  
          érdekében. 
 

6.  A polgármesteri hivatal szervezeti egységei működésének  
           költséghatékonyabbá tétele. 

7.  A hivatali épületek felújítása során az ellátási tevékenység körében 
a tervszerű, megfelelő szakmai háttér biztosítása, az ehhez 
szükséges  

           iránymutatások kidolgozása. 
 

8. A hatályos helyi joganyag nyilvánosság általi könnyebb  
          megismerhetőségének, kezelhetőségének folyamatos biztosítása. 
 

9. Szoros és folyamatos együttműködés az egyházi fenntartás alá  
          átadott intézményekkel. 
 
II. Ágazati célok:  
 
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési,  
          városfejlesztési területen: 
- Feltárni és megelőzni a szabálytalan és városképromboló építéseket,     
  kiszűrni a szakszerűtlen kivitelezéseket. 
- A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel      
(beruházások, fejlesztések, stb.) a város környezeti állapotának javítását 
elősegíteni, a városlakók egészséges életkörülményeinek környezeti 
feltételeit biztosítani. 

- Felkészülés a feladat és hatáskörváltozásokra 

- A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról.    
Tudatformáló, felvilágosító tevékenység kifejtése. 

- Folyamatos együttműködés a környezetvédelmi civil szervezetekkel és 
hatóságokkal. 
- A kommunális infrastruktúra fejlesztése költségvetési és pályázati források 
segítségével, jobb hasznosulásának elősegítése (pl. szennyvízcsatorna 
hálózatra rákötések) megfelelő eszközökkel. 
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő célszerű 
kihasználása. 
- Megnyert hazai és Európai Uniós pályázatok koordinálása, menedzselése, 
után követése. 
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2. Közoktatási területen: 

- A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 
tanulók számára az esélyegyenlőség biztosítása az oktatás, nevelés terén 
és a továbbtanulásban. 
- A differenciált, aktív tanulásra épülő pedagógiai módszertani kultúra 
elterjesztése. 
- Intézményi dokumentumok folyamatos ellenőrzése, javaslattétel a 
szükséges dokumentumok elkészítésére, felülvizsgálatára. 
 
3. Kulturális területen: 
- A vendégforgalom területén komplex, egymásra épülő, a keresleti 
trendeknek megfelelni képes kínálat-együttes és kiszolgáló infrastruktúra 
létrehozása, amely biztosítja a fenntartható fejlődést, a város turizmuspiaci 
pozíciójának erősítését. 
- A kultúraközvetítő intézményekben a tevékenységhez szükséges 
feltételek biztosítása, szakmaorientált közreműködés. 
- A felhalmozott kulturális értékek megőrzése, közzététele, bemutatása, és 
az esélyegyenlőség megteremtése. 
- A város arculatának pozitív formálása egyedi marketing eszközök 
alkalmazásával, ismertségünk növelése mind belföldön, mind külföldön, 
mely a látogatók számának növelését, a tartózkodási idő 
meghosszabbítását segíti elő.   
- Szoros együttműködés a Műemlékek Nemzeti Gondnokságával az 
„Edelényi Kastélysziget” projekt megvalósítása érdekében 
 
4. Okmány, szabálysértési, kereskedelmi igazgatási ügyek területén: 
-  Szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének 
fokozása a megelőzés. 
- Az egységes központi szabálysértési nyilvántartás naprakész vezetése. 
- A címnyilvántartás karbantartása, aktualizálása.  
- Az elektronikus ügyintézés szélesebb körű alkalmazása érdekében az 
ügyfélkapu létesítésének ajánlása valamennyi ügytípusban. 
- Kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzési tevékenység fokozása. 
 
5. Szociális, egészségügyi területen: 
- A szociális és egészségügyi tevékenységhez kötődő ellátási szerződésben 
foglaltak évente legalább egyszeri ellenőrzése. 
- A gyámügyi igazgatás területén a gyermekek mindenkori érdekének 
maradéktalan érvényesítése. 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
módosulása során megváltozott feladatok elsajátítása és gyakorlati 
alkalmazása. 
- Rendszeres kapcsolattartás a városban működő gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi alaptevékenységet végző intézményekkel, jelzőrendszeri 
tagokkal. 
 
6. Közterület-felügyeleti tevékenység területén: 
- A társadalmi bűnmegelőzési feladatok hatékony megvalósulása 
érdekében a hatósági jellegű és civil társszervezetekkel való 
együttműködés további elmélyítése és még szervezettebb formába öntése. 
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7. Adóhatósági területen: 
- A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az önkormányzat 
bevételeinek növelése. 
- Tájékoztatás és ellenőrzés folytán a lakosság adófizetési moráljának 
javítása. 
- Az ellenőrzések fokozása. 
 

• Gazdasági, pénzügyi terület 
- Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramja és 2012. évi költségvetése 
sikeres teljesítéséhez hozzájárulás 
a. a bevételi terv teljesítése, a saját bevételek növelése a kifizetések 
pénzfelhasználási terv szerinti ütemezésével, az átmenetileg szabad 
pénzeszközök kamatbevételt eredményező lekötésével, az adóbehajtás, 
valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források 
megszerzésével; 
b. a gazdálkodási fegyelem javítása, a túlköltekezés elkerülése a 
számítógépes pénzügyi szoftverek adottságainak felhasználásával; 
c. az önkormányzati beruházások, felújítások költségvetésben szereplő 
fedezeten belüli, lehetőség szerinti takarékosabb, ám megfelelő minőségű, 
határidőn belüli megvalósítása; 
d. a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás hatékony végzése, a vagyon-
kataszter folyamatos és naprakész a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
vezetése; 
e. a kommunális infrastruktúra fejlesztése költségvetési és pályázati 
források segítségével, jobb hasznosulásának elősegítése (pl. 
szennyvízcsatorna hálózatra rákötések) megfelelő eszközökkel; 
 
• A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységei működésének, 
szervezettségének és szabályozottságának hatékonyabbá tétele 
a. a közszolgálati szabályzat, valamint a munkaköri leírások, 
minősítések (beleértve a teljesítményértékelésre vonatkozó 
dokumentumokat is) aktuális állapotban tartásával; 
b. az irányítás és a vezetés, a koordináció és az együttműködés 
javításával; 
c. az informatikai és más korszerű munkaeszközök, megoldások 
eredményes kifejlesztésével és alkalmazásával; 
d. a költségvetési források célszerű, takarékos felhasználásával, a 
működési költségek lehetőség szerinti csökkentésével; 
e. sikeres személyzeti politikával és munkával, az emberi erőforrásokkal 
való jó gazdálkodással, (kiválasztás, utánpótlás nevelés, igazgatási 
szakmai, informatikai, valamint európai uniós, továbbá nyelvi képzés, 
továbbképzés, feladat-meghatározás, számonkérés, ellenőrzés). 
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f. Az önkormányzati honlapon (www.edeleny.hu) az ügyintézéshez  
kapcsolódó nyomtatványok közzététele. 

 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
Közreműködik:  valamennyi osztály 

 
 
28./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 280./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előlterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
274/2011.(XII.14.) 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.  

Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint 
a közétkeztetés átalakításáról szóló 187/2011 (IX.14.) számú 
határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló 
204/2011.(IX.28.) számú határozat 2011. december 14-ei 
végrehajtási határidejét módosítja, az alábbiak szerint: 

„Határidő: a Kormány egészségügy átalakítására vonatkozó 
konkrét, végleges elképzeléseinek, javaslatainak 
nyilvánosságra hozatalát követő 15 nap.”  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 



 72

29./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város, mint jövőbeni járásszékhely szerepéről 
Előadók: képviselők 
 
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 285./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előlterjesztés határozati javaslatának  
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy aztért tartották fontosnak képviselőtársaival,  
hogy ez a téma kerüljön a napirendi pontok közé az utolsó rendes testületi ülésen, 
mert ez egy fontos kérdés a város számára. Tudják, hogy sokan beszélnek erről a 
városban, azt is, hogy országgyűlési képviselőik talán tettek lépéseket annak 
érdekében, hogy Edelény a jövőben járásszékhely lehessen, mint ahogyan 
polgármester úr is. Úgy gondolták, hogy mindenképpen ki kell nyitni ezt a kérdést a 
városban, hiszen Edelény város jövőbeni szerepét nagymértékben meghatározza és 
meghatározhatja az, hogy járásszékhely lesz-e, vagy nem. Ha nem, akkor sajnos 
évekkel visszavetheti, ha igen, akkor úgy gondolja, új lehetőségek nyílhatnak meg, 
de semmiképpen nem lesz rosszabb a helyzet talán, mint eddig volt. A szóbeszéd, a 
pletyka, amire nem igazán lehet adni, de mégis ebben az esetben érdemes 
megemlíteni, egyszer azt mondja, hogy Edelény és Szendrő is járásszékhely lesz, 
máskor azt, hogy csak Szendrő.  
Demeter Endre kormánybiztos úr, amikor legutóbb erre járt talán a szendrőieket 
biztosította arról, hogy a jövőben kiemelt szerep várhat rájuk. A másik településsel 
nem igazán kíván foglalkozni, nekik Edelény gondjait, bajait kell megoldani, viszont 
mindenképpen beszélni kell erről a kérdésről és igenis közösen, egységesen el kell 
indulniuk, hiszen ez egy olyan kérdés, amiben úgy gondolja politikai pártok, civil 
szervezetek, lakosok politikai hovatartozástól függetlenül egységesen kell, hogy 
fellépjenek és elinduljanak. Alpolgármester úr el tudja mondani, hogy a kistérségi 
társulási ülésen már téma volt ez a járásszékhely kérdése, viszont rendes napirendi 
pontként nem került a társulás elé még, ez az egyebek között vetődött fel, ahol éles 
vitát váltott ki. Egy szerencsétlen helyzetben vannak, mert a kistérségi társulás 
elnöke Szendrő város polgármestere is egyben, akiről azt gondolja, hogy 
mindamellett, hogy saját településének az érdekeit képviseli, ugyan úgy kell 
képviselnie a kistérség érdekeit, és hogy ha a kistérségi érdek Edelény város 
érdekével egyezik, akkor természetesen azt is. Ezért tartották fontosnak, hogy 
beszéljenek erről a kérdésről, és hogy szülessen egy olyan határozat, amely azt 
mondja ki, hogy Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megkereséssel él a kistérségben lévő települések, valamint az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulás elnöke felé, kére azok támogatását Edelény, mint jövőbeni 
járásszékhely szerepének erősítéséhez. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester az elhangzottakhoz kapcsolódva arról szólt, 
hogy a kormány szándéka az, hogy a kormányhivatalok mellett visszaállítsa a 
járásokat, úgymond meghosszabbított keze lesz a járás a kormányhivatalnak. Nem 
titkolt szándéka a kormánynak, hogy központosítani akarja az önkormányzatokat, az 
iskolákat, a kórházakat.  
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Nyílván itt döntő szerep jut majd abban, hogy az igazgatókat, vezetőket a kormány 
részéről fogják megjelölni. Miért érdekes, izgalmas ez a téma Edelény számára? Ha 
rátekintenek a térképre és megnézik, hogy a történelmi Magyarországon a központok 
mindig egynapi járásra, szekérrel megtett útra kivetett központokat alakított ki olyan 
helyeken, ahol a városok vásárokat, piacokat szervezhettek. Ez volt a fő szempont, 
hogy nézzék meg Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika, Szendrő, Torna 
távolságát, majdnemhogy egyforma távolságra helyezkednek el, azonban jött 
Trianon, ezt feldúlta és olyan súlytalan települések kaptak központi szerepet, mint pl. 
Encs, vagy Edelény, mert Edelénynek megszülő anyja volt a bányászat és ekkor 
települtek ide az emberek túlnyomó többségben. Nyílván a bánya bezárt, Edelény a 
központjából,  gazdasági erejéből most már veszített. A mostani kormány szándéka, 
hogy melyik járási központ, melyik város kapja a járási központ szerepet, ezt 
kizárólag földrajzi terület határozza meg, hogy ki, hogyan, hány kilóméterre fekszik, 
milyen távolságra vannak egymástól. Ne gondolják azt, hogy a FIDESZ helyi 
képviselői bármit is megtehetnek annak érdekében, hogy Edelény ne legyen járás, 
hiszen ha 2011. január 16-án nem mertek szólni akkor, amikor Illés Zoltán első 
alkalommal itt volt a kistérségnél, hogy a Katona József úti lakók helyzetén 
javítsanak, akkor hogyan tehetnék meg azt, hogy ellene járnak Edelénynek azért, 
hogy ne legyen járási központ. Ezt nem tudja elképzelni és nem tudja, hogy milyen 
csodavarázs kell ahhoz, hogy a Fidesz helyi szervezetének akkora ereje legyen, 
hogy ebben közbenjárhasson. A másik része a kérdésnek a kételyek, hogy 
polgármester úr megtesz-e mindent, hogy járás maradhasson Edelény.  
Igen, Edelény polgármestere törvényes keretek között olyan eszközökkel, amely a 
törvényt, a tisztességet és a jogot mindenképen szem előtt tartva intézményes 
keretek között küzd Edelény és a kistérség jogaiért a parlamentben, nem az utca 
szintjén, nem a vásárokon, búcsújárásokon, hanem ott teszi a dolgát, ahol erre 
szükség van. Ne felejcsék el az edelényiek, ha mindannyian összefognának, és a 
Fidesz helyi befolyásos emberei támogatnák ezt a helyi politikát, akkor régen 
komfortosan érezhetné Edelény magát. Azt se felejtsék el, hogy a tisztességes 
politikához nem elég az egyetemi végzettség, a politikához lelki eleganciára van 
szükség, amelytől teljes mértékben távol áll az üres és kongó önmaga mutogatás. 
Mindenkit arra kér, hogy Edelényért küzdjenek, mert ha Szendrő lesz a járásközpont, 
azt csakis földrajzi fekvésének köszönheti majd. 
 
Vattay Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez azért csatlakozott, 
mert a kistérségi ülésen felmerült ez a kérdés. A 32 polgármester előtt megvédte 
Edelényt és ezután és meg fogja védeni. Akkor ezen az ülésen fel is volt háborodva, 
azóta átgondolta a dolgokat, viszont a véleménye nem változott. Akkor azt mondta, 
hogy ha meg merik tenni, hogy 90 év után elveszik Edelénytől a járási székhelyet, 
ahol kiépített infrastrúktúra van, és arra lenne pénz a mai világban, hogy a 4.300 főt 
számláló Szendrőben a járási szerepkörhöz az infrastruktúra kiépüljön, amikor egyéb 
másra nincs pénz. Ha Szendrő lenne a járásközpont, azt jelentené, hogy 25 ezer 
embernek kell utaznia abba térségbe. Bízik abban, hogy nem fogják a járási 
székhelyet máshová helyezni, hiszen itt van a térség egyetlen kórháza, a járóbeteg-
szakellátás, sok egyéb ügyet itt tudnak az emberek elintézni. Ha azt mondják, hogy 
legyen két járási székhely, hát legyen. Földrajzi szempontból Szendrő jobb 
helyzetben van, mint Edelény, viszont Szendrőben  semmilyen infrastruktúra nincs 
kiépítve. Úgy gondolja, hogy a poglármestereket meg kell szólítaniuk, mert nem 
igazán álltak ki Edelény mellett, és szerinte nem is mertek véleményt mondani, de ha 
egy levéllel megkeresik, biztosan elmondják, hogy milyen véleményt alakítottak ki.  
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Baricska Jánosné képviselő örül annak, hogy ez az előterjesztés idekerült. Annak is 
örül, hogy itt a testületi ülésen a nyílvánosság előtt egyértelművé vált a helyi 
Fidesznek a szidása, lejáratása, a Fideszről való véleményalkotás. Azon a Fidesz 
taggyűlésen, amiről polgármester úr beszélt, ott szóba került ez a téma és 
egyértelműsítette a Fidesz tagság, hogy azt szeretné, hogy Edelényben legyen a 
járásszékhely, annál is inkább, mert a fideszes országgyűlési képviselőnek, dr.Daher 
Pierre úrnak írásos megkeresése ment Navracsics Tibor miniszter úrhoz, ráadásul a 
szomszédos települések fideszes országgyűlési képviselőinek  aláírása is rajta van, 
amely azt erősíti, hogy a központ mindenképpen Edelény legyen. Döntés még nincs, 
a lobbi megy. Annak is örülnek, ha innen is megy támogatás és annak is, hogy 
polgármester úr is ugyanezt hajtja, és közösen el tudják érni, hogy valóban ez legyen 
a döntés, Edelénynek járási székhelynek kell lennie és ez az álláspontja a helyi 
Fidesznek is.  
 
Csabai Gyula képviselő: Azért, hogy félreértés ne legyen ebből a történetből, 
igazából elhatárolódik ebben a pillanatban attól a véleménytől, amely azt mondja, 
hogy a helyi Fidesz szervezet lejáratására szolgál. Az előterjesztés lényege pontosan 
az volt, hogy van egy olyan ügy, ami minden edelényi számára fontos, közös érdek, 
és mindenki, aki ebben az ügyben tenni tud, igen is meg kell mozdulnia. Azt is 
hangsúlyozta, hogy ez nem Szendrő ellen szól, hanem Edelényért. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elnézést kér, ha félreérthető volt, de az ő célja 
nem a Fidesz lejáratása volt, hanem ahogyan az edelényiektől hallja, mindig az volt 
az indok, mert az edelényi Fidesz nem szeretné, hogy Edelény járási központ legyen, 
sokkal inkább Szendrőt szeretnék központnak. Nem hiszi, hogy bárki szeretné azt itt 
Edelényben, hogy ne lehessen a város járási központ. 
 
Polgármester a vitát lezárja. A témával kapcsolatban elmondja, hogy a tegnapi nap 
folyamán telefonon értestült a parlamentben jegyző úr részéről arról, hogy képviselő-
társai sürgősségi indítványt szeretnének beterjeszteni. Teljesen természetes, joguk 
van hozzá, bár picit okafogyott a dolog. Ahogy ő látja ezt az egész járási székhely 
történetet, ez a következő. Valakik kitalálták azt, hogy milyen jó lenne még egyet ütni 
a polgármesteren, vitessék el a járási székhelyet Edelényből Szendrőbe, így aztán 
neki politikailag teljesen vége lesz, mert ezt rendkívüli módon megsínylené a város. 
Azt gondolja, ez a kiinduló gondolata ennek az egész történetnek. Az, hogy ez kinek 
is lehet egyébként érdeke, hogy Szendrőbe kerüljön a járási székhely, az csak olyan 
ember lehet, aki elég szorosan kötődik a szendrői polgármesterhez. Ez pedig nem 
más, mint az edelényi Fidesz elnöke, Loj Balázs, aki a kistérségi hivatal 
alkalmazottjaként kvázi a szendrői polgármester beosztottja. Annál is inkább érdekes 
ez a dolog, mert rendkívüli agyafúrt módszert találtak ki valakik erre az egészre, 
mégpedig, hogy hitsük el azt, hogy elviszik a járási székhelyet, próbáljanak meg 
ebbe az irányba hatni, majd mi figyelmeztetjük a polgármestert, hogy tegyen meg 
lépéseket. Ez meg is történt az Edelényi Városi Televízió képújságában, tehát Loj 
Balázs felhívta arra, hogy tegyen meg mindent, hogy Edelény legyen a járási 
székhely. Soha nem gondolta azt, hogy bárki komolyan gondolhatja, hogy 
Edelényből el fogják vinni a járási székhelyet. Tulajdonképpen hagyta, hogy guruljon 
ez a hógolyó úgy, ahogy akar lefelé a lejtőn, aztán majd meg fog állni valahol.  
 
 



 75

Természetesen a maga módján érdeklődött az ügy állásáról először érdeklődés 
szintjén, majd amikor látta, hogy ez a helyzet nagyon élessé válik, akkor 
természetesen, hogy hivatalossá is tegye azt a tevékenységet, amit eddig „fű” alatt 
végzett ebben az ügyben, levelet intézett miniszterelnök úrhöz, Navracsics Tibor és 
Pintér Sándor miniszter urakhoz. A Belügyminisztériumból a múlt héten megkapta a 
választ, amelyben arról értesít az egyik államtitkár asszony, hogy ezt az ügyet a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Navracsics Tibor miniszter úr kezeli. 
Ebből a minisztériumból válaszlevelet még nem kapott, viszont hétfő délután a 
parlamentben megbeszélést folytatot Navracsics Tibor miniszter úrral, aki 
tulajdonképpen meg sem várta, hogy mit szeretne kérdezni tőle, a következőket 
mondta: „Nyugi Oszi, senki nem akarja, hogy Szendrő legyen a járás, Edelény lesz a 
járási székhely természetesen.” Gyakorlatilag ezt a dolgot a maga részéről lezártnak 
tekinti, és teljesen felesleges itt Fideszes országgyűlési képviselőnek aláírást gyűjteni 
a kórházban, meg máshol, hogy mutassa, hogy szívén viseli ezt az egész dolgot. 
Nem kellett volna ezt az egész ügyet ilyen módon kitalálni, és gerjeszteni a 
feszültséget a városban. 
Megértéi képviselőtársai aggodalmát, természetesen mindenki aggódott emiatt, a 
dolog miatt valamilyen szinten a városban, meg a térségben is, hiszen környékbeli 
polgármesterekkel is elég sokat beszélt erről a dologról. 
A képviselők javaslatát megértve, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, 
amelynek különösebb jelentősége nem lesz a jövőre nézve. Azt gondolja, hogy 
Navracsics Tibor miniszter úr az egyik olyan minisztere ennek a kormánynak, akinek 
az adott szavában nem szabad kételkedni. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
275/2011.(XII.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény város, mint jövőbeni járásszékhely szerepéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkereséssel 
él a kistérségben lévő települések, valamint az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulás elnöke felé, kérve azok támogatását Edelény, mint 
jövőbeni járásszékhely szerepének erősítéséhez. 
 
Határidő: 2011. december 20. 
Felelős: polgármester 

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

K.m.f. 
 
            Molnár Oszkár          Vártás József  
             polgármester               jegyző 
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