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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. március 21-én megtartott rendes  nyílt ülésének 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről 
 
3./ Edelény Város Önkormányzata   Polgármesteri Hivatala  „Alapító Okirat”-ának  
     és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
4./ Művelődési   Központ,  Könyvtár  és Szekrényessy Árpád  Múzeum   2012. évi  
     munkatervének jóváhagyásáról 
 
5./ Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről  
 
6./ Edelény Város Önkormányzat   Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
7./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
 
8./ 2011. évben az időskorúak ajándékozásából megmaradt 1.000,- Ft-os vásárlási  
     utalványok felhasználásáról 
 
9./ Az  önkormányzati tulajdonú   (Edelény 1472 hrsz.  belterületi ingatlan) telek-       
     megosztásáról 
 
10./ Nefelejcs óvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó, ÁFA emelkedés miatti  
       fedezet biztosításáról 
 
11./ Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról 
 
12./ A  "Hulladékszállítási közszolgáltatás  ellátása   Edelény Város Önkormányzata  
       közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról szóló  
       27/2012.(II. 29.) számú határozat módosításáról 
 
13./ Jelentés  a nyílt  ülésen  hozott  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásának  
       állásáról 
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14./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről  
 
15./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vagyon-tárgyainak selejtezése 

 
16./ FC Kft., a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, valamint Edelény Város  
       Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Zárt ülés 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
     állásáról 

 
 
 

 
 
              Jegyző távollétében: 
  E d e l é n y, 2012. március 21. 
 
        Méhész Katalin 
              aljegyz ő 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21-én 

megtartott rendes nyílt 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, Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselők 

  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Méhész Katalin aljegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője 
 
45./számú el őterjesztésnél:    Soltész András alezredes Edelényi Rendőr- 
       kapitányság vezetője 
       Dr.Mecser Tamás BAZ.Megyei Rendőr-  
                          főkapitányság bűnügyi igazgatója 
       Dzsupin István főtörzsőrmester, 
       mb.körzeti megbízott 
      
48./ számú el őterjesztésnél:    Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
       Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója 
 
58./ és 61./számú el őterjesztésnél:   Dr.Daher Pirre Koch Róbert Kórház és Rendelő- 
             intézet főigazgatója 
 
62./ számú el őterjesztésnél:    Dudás Hunor Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője 
        Szentes Lázár Diósgyőr FC Kft. szakmai igazgatója 
        Furhmann Géza Diósgyőri FC Kft. utánpótlási  
                                                        szervezési igazgató 
        Hegedűs Róbert Bódva-völgyi Tömegsport 
        Egyesület elnöke 
        Göndör Béla labdarúgó szakosztály vezetője 
 
 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület 
teljes létszámmal jelen van. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.  Javasolja a 60./ sorszámú 
előterjesztést a zárt ülésről levenni, javasolja továbbá a 61./ és 62./ sorszámú 
előterjesztéseket a nyílt ülésre felvenni. 
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A módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester  javasolja a módosításokkal együtt az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt - 11 igen 
szavazattal egyhangúlag  az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: Edelényi Rendőrkapitányság vezetője 
 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről 
      Előadó: Polgárőrség vezetője 
 
3./ Edelény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-ának  
     és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. évi  
     munkatervének jóváhagyásáról 
     Előadó: intézményvezető 
 
5./ Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről  
     Előadó: polgármester 
 
6./ Edelény Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
8./ 2011. évben az időskorúak ajándékozásából megmaradt 1.000,- Ft-os vásárlási  
     utalványok felhasználásáról 
     Előadó: polgármester 
 
9./ Az önkormányzati tulajdonú (Edelény 1472. hrsz belterületi ingatlan) telek-       
     megosztásáról 
     Előadó: polgármester 
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10./ Nefelejcs óvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó, ÁFA emelkedés miatti  
       fedezet biztosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
11./ Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról 
       Előadó: polgármester 
 
12./ A  "Hulladékszállítási közszolgáltatás  ellátása   Edelény Város Önkormányzata  
       közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról szóló  
       27/2012.(II. 29.) számú határozat módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
13./ Jelentés  a nyílt  ülésen  hozott  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásának  
       állásáról 
       Előadó: polgármester 
 
14./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről 
       Előadó: főigazgató főorvos 
 
15./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vagyon-tárgyainak selejtezése 
       Előadó: polgármester 

 
16./ FC Kft, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, valamint Edelény Város  
       Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról 
       Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
     állásáról 
     Előadó: polgármester  
 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Edelényi Rendőrkapitányság vezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 45./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
részben érinti a tegnapi bizottsági ülésen elhangzottakat és arra kéri kapitány urat, 
hogy röviden mondja el azt, ami a bizottsági ülésen is elhangzott a trükkös 
lopásokkal, a családon belüli erőszakkal és esetleg az időskorúak védelmében tett 
intézkedésekkel kapcsolatban, hogy a város lakói is képet kapjanak erről. 
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Soltész András kapitányságvezető elmondja, hogy kapitányságuk területén, - csak 
úgy, mint az ország más területén, - a trükkös tolvajok gyakorlatilag idős embereket 
tévedésbe ejtve megszerzik vagyontárgyaikat, készpénzüket olyan módszerekkel, 
hogy különféle átlátszó trükkökkel bekéredzkednek a lakásba, elvonják a figyelmet és 
ellopják a pénzüket. Ezeknek a trükkös tolvajoknak a felderítése sokszor nehézségbe 
ütközik, mert átutazó bűnözőkről van szó. Ennek érdekében főkapitánysági szinten 
kidolgoztak egyfajta koncepciót, a kapitányságok egymással kommunikálva az ilyen 
jellegű bűncselekményeket, elkövető személyeket, illetve gépjárművüket egymás 
rendelkezésére bocsátották, az adatokat átadták egymásnak és ennek köszönhetően 
Edelényben, illetve a területen jelentősen csökkentek az ilyen jellegű 
bűncselekmények. Tekintettel arra, hogy a járőri állomány ismerte azokat a 
gépkocsikat, személyeket, akik ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésére 
hajlamosak, amint a területen megjelentek, azonnal intézkedés alá vonták őket, 
igazoltatták és az igazoltatás után már nem jönnek létre ilyen bűncselekmények. A 
Dunántúlról érkező megkeresések alapján olyan információkkal rendelkeznek, hogy 
ezek az illetők áttették a „székhelyüket” más területre. Arra kéri a lakosságot, az 
időseket, hogy ne engedjenek be senkit a lakásba átlátszó indokkal, mint pl. 
olyannal, hogy az önkormányzat küldött 20 kg hagymát és 10 ezer forintjuk van, 
melyet fel kellene váltani. Tehát hasonló jellegű trükkökről van szó. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság véleményét 
ismertetve elmondta, hogy a bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
A Borsod-i városrész képviselőjeként megköszöni a rendőrkapitányságnak a DADA-
programban nyújtott segítségét, együttműködését, amely nemcsak elméletileg, de a 
gyakorlatban is jól működött. Megköszöni továbbá a balesetvédelmi, 
balesetmegelőzési előadásokat, kerékpáros és más versenyek szervezését, 
lebonyolítását, illetve az intézményeknek nyújtott felügyeleti segítséget a 
rendezvényeken.  
A bizottság nevében is megköszöni a kapitányság dolgozóinak, vezetőinek az elmúlt 
évben végzett munkáját. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendőrkapitányság beszámolóját 
elfogadásra javasolja, és egyben megköszöni az elmúlt évben végzett munkáját. Azt 
kéri, hogy a továbbiakban is ilyen szoros együttműködés legyen az önkormányzattal, 
és ezután is  tájékoztassák a lakosságot minden olyan eseményről, amelyre a 
lakosság figyelmet fel kell hívni. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk a 
beszámolót megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A 
bizottság köszönetét fejezi ki a rendőrkapitányság vezetőinek és dolgozóinak a 
végzett munkájáért. 
 
Magyar Árpádné képviselő azt emelte ki, hogy az egresi városrészen két ízben 
történt betöréses lopás után a rendőrség a tetteseket gyorsan kézrekerítette, 
amelyért köszönetét fejezi ki. 
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Baricska Jánosné képviselő  úgy ítéli meg, hogy a beszámolóból teljes képet kaptak 
Edelényről és a vonzáskörzetről. Gratulál a vezetésnek, a rendőrség állományának a 
végzett munkájához, és bízik abban, hogy az eddigiekhez hasonlóan az 
elkövetkezendőkben is ugyanilyen hatékonyan fogja ellátni feladatát.  
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy régen volt a kezében ilyen magas 
színvonalú, mindenre kiterjedő, részletes beszámoló. A beszámoló színvonalassága 
tükrözi, hogy itt rend van.  Van egy pont a beszámolóban, amelyben a reagáló 
képességről beszél a kapitány úr. Itt szeretné kiemelni, hogy a város nyugalmának 
megőrzése érdekében nagyon fontos, hogy a városban történő kisebb 
bűncselekményekre is gyors a reagálás., ami ha nem is a nagyságánál fogva, de 
idegesíti az embereket. Megköszöni a „Hegyek Közössége”, a gazdák nevében is a 
gyors reagáló képességet azokban az esetekben, amikor a szőlőterületeken 
történtek kisebb-nagyobb lopások és soha nem történt meg úgy az ügynek a 
lezárása, hogy ismeretlen az elkövető. Ezt köszöni, mert visszatartja azokat, akik 
betörni szándékoznak, és kisebb-nagyobb dolgokat akarnak ellopni. Úgy gondolja, 
hogy ez a megelőzéshez is hozzátartozik és nagyon fontos, hogy minden kis dolog 
legyen felderítve, legyen rá reagálás, azért, hogy nagyobb dolog ne történjen a 
városban. Ezekhez az elvekhez gratulál, és sok sikert kíván kapitány úr 
tevékenységéhez. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő korábbi kérését szeretné megerősíteni, amely a 
Borsodi Általános Iskola előtti gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatos. Tudja, 
hogy komoly technikai akadályai vannak, amelyet kér elhárítani. Iskolájuk, mivel 
gyűjtő iskola, hat irányból közlekednek a tanulók és minden délben nagyon 
balesetveszélyes a buszokhoz való átjutás. Kéri, hogy valahogyan oldják meg ezt a 
problémát. 
 
Polgármester a felvetésre reagálva elmondja, hogy ez évtizedes probléma a 
városban,  alapvetően nem a rendőrség feladata, hogy zebrát létesítsenek, több 
szakhatóságnak kell hozzájárulnia, de ezen a helyen egyszerűen a feltételeket nem 
lehet biztosítani. Ennek már többször nekifutottak az elmúlt esztendőkben, de jelen 
helyzetben, ami ott van az iskola környékén, lehetetlen a zebrát megvalósítani.  
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a tavalyi évben kétszer tartottak helyszíni bejárást a jelzett helyen 
gyalogátkelőhely létesítése ügyében, melyen részt vett a közútkezelő és a 
rendőrkapitányság képviselője. Arra jutottak, hogy a két buszmegállót kellene kicsit 
arrébb helyezni, aminek kb. 7-8 millió forintos költsége lenne ahhoz, hogy a jelenlegi 
jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelő zebrát tudjanak létesíteni. Tisztában 
vannak a problémával, de egyelőre ezt nem sikerült megoldani, de természetesen 
polgármester úrral egyeztetve a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság dolgozik azon, hogy kiküszöböljék ezt a problémát. 
 
Polgármester  úgy gondolja, hogy ennek a dolognak a pénz az egyik része, a másik 
pedig, hogy érintene különböző tulajdonviszonyokat, ha áthelyeznék a buszmegállót, 
mert a kisajátítás elég nehéz ügy. Jelen pillanatban, ahogyan ott be van építve az a 
terület, gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani a zebrát.  
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Tudják, hogy ez problémát jelent, de pillanatnyilag nem tudnak mit kezdeni ezzel. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy végérvényesen letesz arról a város, hogy ott 
zebra készüljön, de ez még egy kicsit odébb van. 
 
Soltész András kapitányságvezető arról szólt, hogy 2012. március 1-jei hatállyal 
főkapitány úr kinevezte jelenlegi beosztásába. A kapitányságvezetői munkakör 
átvétele január 1-jével zökkenőmentesen megtörtént és minden előállt feladatot 
sikerrel hajtottak végre. Reményei szerint így lesz az elkövetkezendőkben is. Ezt 
követően bemutatta Dzsupin István főtörzsőrmestert, aki Edelény város megbízott 
körzeti megbízottja. Azért megbízott, mert 6 hónapig megbízták a feladatkör 
ellátásával, s amennyiben sikerrel veszi az akadályt, kinevezésre kerül. 
Dzsupin István úr a közrendvédelmi osztályon járőri feladatokat látott el. Úgy 
gondolták, hogy az ott mutattot teljesítménye alkalmassá teszi arra, hogy ezt a 
feladatot kiváló szinten ellássa. 
 
Dr.Mecser Tamás BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója elmondja, 
hogy a beszámolót átolvasva látható, hogy a kapitányság hozta azt az eredményt, 
azt a munkát végezte, amit tőle megszoktak. Természetesen ehhez hozzájárult az is, 
hogy nagyban segítette őket az a közeg, ahol dolgoznak. Az elmúlt évet Dr.Antal 
István kapitányságvezető vitte végig, év végén távozott a kapitányságról egy másik 
vezető beosztásba. A tevékenységét ezúton is megköszöni. Úgy gondolja, hogy az 
újonnan kinevezett kapitányságvezető, Soltész András alezredes úr személye 
garancia arra, hogy ez a munka töretlenül folytatódjon. Soltész András úr itt nőtt fel, 
rendőri pályafutása kizárólag Edelényhez kapcsolódik, ami a területen rendőri 
szempontból ismerhető, azt ő tudja és ismeri, itt él, amit mindig nagyon fontosnak 
tartott annak ellenére, hogy annak idején külsősként volt ő is kapitány, de nagyon 
sokat jelent, ha valaki saját maga is abban a közegben él, ahol dolgozik. Ismeri a 
problémákat, megszólítják az utcán, ismerik, tudják, hogy ki ő, saját bőrén érzi a 
negatív jelenségeket, tehát mindenképpen azon van a saját és családja érdekében 
is, hogy a lehető legjobban működjenek a dolgok. Nem kell kérni, hogy segítsék, mert 
tudja, hogy eddig is megtették, eddig is helyettesként dolgozott, mindenki ismeri és 
mindenki számára nyitva van az ajtaja. A főkapitányság teljes bizalmát élvezi. A 
kapitányság tevékenységéhez még annyit kíván hozzáfűzni, hogy az a fajta létszám-
mozgás, ami hosszú éveken keresztül jellemző volt, egy picit háttérbe szorul. Fiatal 
állomány van, akik a szakma csínyját-bínját most tanulja el, viszont egy állandó, 
stabilnak látszó állomány képe bontakozik ki. Ez mindenképpen jó és reméli, hogy 
hosszú távon egy olyan csapat fog dolgozni Edelényben, akik ismerik a területet, 
ismerik az embereket, a szakmát. Ez a garancia, hogy jól működjön. Megköszöni azt 
a tevékenységet, amit a kapitányság végzett, és azt a segítséget, amit az 
önkormányzattól kaptak, hiszen azok a jelzések, amik a képviselőktől, az 
önkormányzattól érkeznek, ahhoz kell, hogy élhetőbb legyen ez a kapitányság. A 
közbiztonság nem a számokról szól, hanem arról, amit Virág Tamás képviselő úr is 
mondott, hogy az emberek kinn a szőlőhegyen is találkozhatnak a rendőrrel, a 
városban, a játszótéren, az iskola előtt. 
 
Polgármester a város lakossága nevében köszönetet mond a kapitányság elmúlt 
évben végzett munkájáért. Külön köszenetet mond Dr.Antal István volt edelényi 
rendőrkapitány úrnak a végzett tevékenységéért, Soltész András kapitány úrnak 
pedig sok sikert kíván a munkájához.  
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Való igaz, amit Dr.Mecser Tamás igazgató úr elmondott, mindenki ismeri a városban, 
ez rendkívüli előnyökkel járhat. A megyei rendőr-főkapitányság bizalmán kívül azt 
gondolja, hogy a város bizalmát is ugyan úgy élvezi az új kapitány.  
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
40/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a város közrend- és 

közbiztonságának helyzetéről. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Edelényi 
Rendőrkapitányságnak a 2011. évi Edelény város 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót, és azt   e l f o g a d j a.  
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2011. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:    polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Polgárőrség vezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 46./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő: Az ülésen nincs jelent a Polgárőr Egyesület elnöke, de 
szeretné megtudni, hogy hány fővel működik az egyesület. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő elmondja, hogy ma reggel telefonon felhívta 
Molnár Imre elnök úr, kérte, közölje testületi ülésen, hogy nem tud jönni, mert egy 
fontos rendezvényre kell mennie Miskolcra. Megkérdezte tőle a Polgárőr Egyesület 
létszámát, azt válaszolta, hogy 21 fővel működik, ebből 10 új tagot szervezett be. 
Megjegyzi, hogy ő is szeretett volna elnök úrnak a testületi ülésen további kérdést 
feltenni a költségvetésüket illetően. 
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A Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja, s egyben meköszöni a hideg téli időszakban végzett tevékenységüket, 
mert tudnak róla, hogy a rendőrséggel együtt néhány ember életét segítették 
megmenteni, és nagy szerepük volt a finkei és császtai tüzek oltásában. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Baricska Jánosné képviselő: A város költségvetésből támogatást kap a Polgárőr 
Egyesület, ezért nem mindegy, hogy milyen tevékenységet végez, és hány fő vesz 
részt ebben a munkában. Ha megnézik a tájékoztatót, és az óraszámokat a napok 
számával elosztják, akkor napi 8 órát a területen kell tölteniük. Jó lenne a felmerülő 
kérdéseket valamilyen szinten tisztázni. Megkérdezi, hogy erről mikor lehet szó? 
 
Polgármester válasza, hogy ez elnök úrtól is függ, de annak nem látja akadályát, 
hogy esetleg egy összevont bizottsági ülésre meghívást kapjon a Polgárőr Egyesület 
elnöke, ahol fel lehet tenni a kérdéseket. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta a következő határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
41/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 2011. 

évi tevékenységéről. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Edelényi Polgárőr 
Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját, és azt    tudomásul veszi. 

 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 
Polgárőrségnek a 2011. évben végzett munkájáért. 

 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:    polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  

Edelény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-ának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 47./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
42/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Alapító 

Okirat”-ának és Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (4) bekezdése 
alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §. 
(1)-(2) bekezdésében foglaltakra - Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-át a - határozat 1. számú 
mellékleteként módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt, - a  határozat 2. számú mellékleteként – az „Alapító Okirat”-ot 

    j ó v á h a g y j a. 
 
2. Képviselő-testület elrendeli az Edelény Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontját 
érintő - a határozat 3. számú mellékleteként a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalását.  

Képviselő-testület a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 
egységes szerkezetbe foglalását jóváhagyja 2012. április 1. napjával. 

3.  A Képviselő-testület elrendeli a módosított és az egységes 
szerkezetbe foglalt jóváhagyott „Alapító Okirat”-ok 8 napon belül 
történő megküldését a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar 
Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága részére. 

Határidő: azonnal, illetve 2012.03.29., 2012.04.01 
Felelős: polgármester 
          jegyző 
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       42/2012.(III.21.) számú határozat 1. számú melléklete 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § és az 
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. Alaptevékenysége: 

841112  Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása ” 
 
Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó fog lalkoztatási 

jogviszony(ok) megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
közszolgálati tisztvisel ők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény az 
irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 
irányadó.  

  Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 
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Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala módosított Alapító Okiratát a 2012. március 21. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén a 42/2012.(III.21.) számú határozatával  
jóváhagyta .  
                        Jegyző távollétében: 
 

Méhész Katalin 
    aljegyz ő 

 
 

 42/2012.(III.21.)  számú határozat 2. számú melléklete 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § és az 
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv: 

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

 
2. Az intézmény alapító szervének neve: 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Az intézmény alapításának éve:  1990.  
 
3. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

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

 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az önkormányzat működésével, a közigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
Alaptevékenység szakágazata: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

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

841112  Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
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841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
 
7. Illetékességi területe: 

- Edelény  város közigazgatási területe. 
- Okmányirodai feladatellátást érint ően: az okmányirodák kijelöléséről és 

illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet melléklete 
4.3. pontjában Edelény körzetközponthoz felsorolt települések. 

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

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

 
8. Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje: 

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

 
9. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó fogl alkoztatási 

jogviszony(ok) megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
közszolgálati tisztvisel ők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény az 
irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 
irányadó.  
  Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
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10. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. Az intézmény szervezeti önállósága és különlege s feladatellátása: 
 A Polgármesteri Hivatal egységes szervezet. 
 
12. A használatba adott és e vagyon feletti rendelk ezési jog: 

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

 
13.  A hivatal képviseletére jogosult: 

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

14. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép 
hatályba.  
 
E d e l é n y, 2012. március 21. 
 
            Jegyző távollétében: 
 

 
Méhész Katalin Molnár Oszkár 

aljegyz ő  polgármester 
 
 
Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-át 42/2012. (III.21.) Ök. számú határozattal 
módosította, az egységes szerkezetű „Alapító Okirat”-át a 2012. március 21. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén a 42/2012.(III.21.) számú határozatával    
jóváhagyta . 
 
                        Jegyző távollétében: 
 

Méhész Katalin 
aljegyz ő 
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A 42/2012.(III.21.) számú határozat 3. számú melléklete 
 

Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán ak  
Szervezeti és M űködési Szabályzata módosítása 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontja, 35. § (2) 
bekezdés c) pontja, valamint 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 20. §-ában foglaltakra – Edelény Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzat 6. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„6. A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat-szám szer inti besorolása 
 

841112  Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” 
 
 
Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 42/2012. 
(III.21.) Ök. számú határozattal jóváhagyta . 
 
                        Jegyző távollétében: 
 

Méhész Katalin 
aljegyz ő 
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4./ Napirendi pont tárgya:  

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. évi  
munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 48./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
43/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy 

Árpád Múzeum  2012. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum 2012. évi „Munkaterv”-ét a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontja alapján –  
jóváhagyja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester,  
                intézményvezető 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  

Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 49./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottsági véleményt 
ismertetve elmondja, hogy a törvényi módosításból kifolyólag a város közoktatási 
rendszerét újból változás érinti. A hivatal és az intézményvezetők a pedagógusok jó 
szakmai felkészültségében bízva, zökkenőmentes lesz a bekövetkező változás a 
jövőben is és a tanulók ebből csak az előnyét fogják élvezni. Az előterjesztésben 
javasolt intézményi struktúra-változás öt pontját támogatják. Támogatják azt, hogy a 
Szuhogy Község Önkormányzattal megkötött társulási megállapodást felbontsák, az 
abodi, damaki, balajti, ládbesenyői önkormányzatokkal a szerződés felbontása után 
javasolják, hogy 2012. szeptember 1-jével újból megkötésre kerüljön az általános 
iskolai és óvodai feladatok ellátására a társulási megállapodás. Korábban is igény 
volt rá, hogy a Nefelejcs Óvodát a Görög Katolikus Egyház átvegye fenntartásra. A 
Miskolci Apostoli Exarchatus újból beadta erre vonatkozó igényét, és ha a pályázati 
beruházásoknak az elszámolási tevékenységét nem zavarja, akkor a bizottság 2012. 
szeptember 1-jétől az óvoda fenntartásba történő átadását is támogatja. A 
gazdálkodással kapcsolatban támogatja a bizottság, hogy a Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde gazdálkodása áthelyezésre kerüljön a Borsodi Általános Iskolától 2012. 
szeptember 1-jétől  a polgármesteri hivatalhoz a Borsodi Általános Iskolától. A 
határozati javaslat utolsó pontjában tervezett változás a konyha üzemeltetését 
illetően, mindkét lehetőség megvizsgálását támogatják. Az egyik javaslat, hogy a 
konyha további üzemeltetését vagy a Miskolci Apostoli Exarchatus részére adják át, 
vagy vállalkozási formában működjön tovább. A határozati javaslat részletesen 
tartalmazza a változások ütemtervét, melyet a bizottság a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy ő volt az, aki tartózkodott a szavazásnál a bizottsági ülésen ennél az 
előterjesztésnél és nem feltétlenül az előterjesztés tartalma miatt, hiszen ezeket a 
lépéseket nem lehet az utolsó pillanatra hagyni. Az az országos folyamat, ami zajlik 
per pillanat az önkormányzatokkal szemben, amiatt nem tudja támogatni. Azt 
gondolja, hogy szépen lassan az önkormányzatiság teljes felszámolásához jutnak el 
azzal, hogy a jövő év januárjától az állam átveszi az iskolákat, aztán az idén, vagy 
jövő év januártól átveszi a kórházakat. A kormányhivatalok átvesznek olyan 
feladatokat, amelyeket eddig az önkormányzatok végeztek, és szépen lassan 
odajutnak, hogy ez az önkormányzati rendszer, az önkormányzatiság felszámolódik. 
Most is miért van szükség erre az előterjesztésre? Azért, mert január 1-jével átveszi 
az állam az iskolákat. Van egy közoktatási, köznevelési törvény, ami ezt kimondja és 
egyébként semmit nem tudnak, de muszáj elébe menni a dolgoknak, ha nem akarják 
azt, hogy az utolsó pillanatban kellemetlen meglepetések érjék őket. Az előterjesztést 
ezért nem tudta támogatni. 
 
Polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szuhogy Község 
Önkormányzatától ma reggel 8.45 órakor került megküldésre faxon az a képviselő-
testületi határozat, mely szerint a szuhogyi képviselő-testület 2012. március 6-án 
megtartott rendkívüli ülésén arról döntött, hogy Szuhogy Község Önkormányzata 
2012. június 15-el felmondja a közoktatási megállapodást.  
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Ezt nem teheti meg, amiről szakmai véleményét Túróczi Bertalan osztályvezető 
mondja el. 
 
Turóczi Bertalan osztályvezető elmondja, hogy az elmúlt esztendőben fogadták el a 
társulási megállapodást, amely a Borsodi Általános Iskola, illetve a Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde működtetésére vonatkozik. Ez a társulási megállapodás határozatlan időre 
született és a megállapodás 12.b. pontjában az van, hogy a társulási megállapodást 
felmondani az oktatási év végével, vagyis augusztus 31-ével lehet, és a tervezett 
megszüntetés előtt legalább 3 hónappal kell. Tehát ez a képviselő-testületi döntés, 
amelyben felmondják 2012. június 15-ével a társulási megállapodást, ez a 
megállapodással ellentétes. Annak viszont nincs akadálya, hogy a két képviselő-
testület közösen egyezzen meg abban, hogy nem felmondással, hanem közös 
megegyezéssel mondják fel a társulási megállapodást. Vitatja a 2012. június 15-ei 
dátumot, mert ez a megállapodás az intézmények különválását is jelenti, és ha a 
döntéseket meghozzák, magát a döntést végrehajtani július 1. és augusztus 31. 
között kell, ezért azt javasolja kezdeményezni Szuhogy Község Önkormányzatánál, 
hogy a társulási megállapodást közös megegyezéssel 2012. július 1-jével szüntessék 
meg. Úgy gondolja, hogy ez a gazdasági év szempontjából is fontos, a másik pedig, 
hogy a jelenleg még érvényben lévő közoktatási törvénnyel összhangban kell lennie, 
illetve az érvényben lévő társulási megállapodásnak is megfelelően egyoldalúan is 
fel lehet mondani, de közösen is meg lehet egyezni a módosításban. Javasolja, hogy 
a határozati javaslat jelenlegi 5-ös pontja úgy módosuljon, hogy a képviselő-testület 
Szuhogy Község Önkormányzatának 33/2012. (III.06.) és 34/2012.(III.06.) számú 
határozatára is tekintettel kezdeményezi, hogy a 2011. szeptember 1-jei hatállyal az 
iskolai és óvodai feladatellátásra megkötött társulási megállapodás megszüntetését 
2012. július 1. napjával. 
Ehhez szorosan kapcsolódik a jelenleg 12. pont, és az 5. pontra tekintettel új 
társulási megállapodást 2012. július 1-jével kellene kötni a volt társulás többi tagjával, 
Aboddal, Balajttal, Damakkal és Ládbesenyővel, hogy a társulási normatíva, illetve a 
kistérségi kiegészítő normatíva szempontjából ne érje hátrány az önkormányzatot. 
 
Polgármester a határozathozatal előtt néhány pontosítást tesz az előterjesztéshez. 
Az előterjesztés 8. oldalán, a határozati javaslat feletti szövegrészben elírásra került 
az évszám, mely 2012. január 1. helyett 2013. január 1-jére módosul a dátum. 
Szintén történt elírás a határozati javaslatban is, és a jelenlegi 3. pontként szereplő 
„Központi konyha működése ügyében szükséges döntés meghozatala (2012. május 
23.)” szövegrész folytatása a 2. pontnak, tehát a k) pont után l) pontként. Ezt 
követően értelemszerűen a sorszámok módosulnak. Osztályvezető úr a témával 
kapcsolatban elmondta a jelenlegi állapotot, és teljesen természetes, hogy mindkét 
képviselő-testület kinyílvánítja azon szándékát, hogy fel kívánja mondani a közöttük 
lévő megállapodást. Az új 4. pontként osztályvezető úr által ismertetett módosító 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, mely szerint az új 11. 
pontban megjelölt 2012. szeptember 1-jei dátum 2012. július 1-jére módosuljon. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosításokkal együtt - 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
44/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni 
             működtetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelény város közoktatási rendszerének 
jövőbeni működtetéséről” szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, hogy a fenntartásában lévő 
közoktatási intézményeket - a várható jogszabályi 
változásokra is tekintettel - át kívánja szervezni .  

 
2. A feladat zökkenőmentes, határidőkre történő végrehajtása 

érdekében az alábbi ütemtervet határozza meg: 

a) Javaslatot kérni a független szakértő 
kijelölésére az Oktatási Hivataltól (2012. 
március 30.). 

b) Szuhogy, Abod, Balajt, Damak és 
Ládbesenyő Község Önkormányzatainak 
tájékoztatása a társulási megállapodás 
felmondásáról (2012. március 30.). 

c) Egyeztetés az átszervezéssel érintett 
intézmények közalkalmazotti közösségeivel 
(2012. március 26-30.). 

d) Egyeztetés az átszervezéssel érintett 
intézmények szülői közösségeivel, ahol van 
ott a diákönkormányzatokkal (2012. március 
26-30.). 

e) Az intézmény átszervezéséhez az érintett 
cigány nemzetiségi önkormányzatok 
egyetértésének beszerzése (2012. április 
24.). 

f) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal közoktatási fejlesztési tervre 
épített – szakvéleményének beszerzése 
(szakértői véleményétől függően). 
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g) Az átszervezést kimondó döntés meghozatala 
(2012. április 25.). 

h) Megszüntető okiratok elkészítése (2012. 
május 23.). 

i) Alapító okiratok elkészítése (2012. május 
23.). 

j) Közoktatási megállapodás jóváhagyása a 
Miskolci Apostoli Exarchátussal, a Nefelejcs 
Óvoda átadása (2012. május 23.). 

k) Társulási megállapodások megkötése óvodai 
és iskolai feladatok ellátására Abod, Balajt, 
Damak és Ládbesenyő községekkel (2012. 
május 23.). 

l) Központi konyha működése ügyében 
szükséges döntés meghozatala (2012. május 
23.). 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nefelejcs 

Óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására a Miskolci Görög Katolikus 
Apostoli Exarchátussal. 

 
4. A képviselő-testület Szuhogy Község Önkormányzatának 

33/2012. (III.06.) és 34/2012.(III.06.) számú határozatára is 
tekintettel kezdeményezi az iskolai és óvodai feladatellátásra 
2011. szeptember 1-jei hatállyal megkötött társulási 
megállapodás megszüntetését 2012. július 1. napjától. 

 
5. Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert, hogy az 

oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos végleges 
döntés meghozatalához szükséges szakértői vélemény 
elkészítéséhez keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az 
országos szakértői névjegyzékben szereplő független 
szakértő személyére tegyen javaslatot.  

6. Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert, hogy a 
kiválasztott szakértővel a megbízási szerződést 
haladéktalanul kösse meg.  

 
7. Képviselőtestület felhatalmazza  a polgármestert, hogy az 

átszervezéssel érintett intézmények közalkalmazottaival, a 
szülőkkel és diákönkormányzattal az átszervezés előtt a 
szükséges egyeztetéseket elvégezze. 

 

 

 

 



 

 

22

 

 

8. Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert, hogy a 
központi konyha működtetési jogának átadásáról 
tárgyalásokat folytasson a Miskolci Apostoli Exarchátussal. 

9.      Képviselő-testület elrendeli  a központi konyha vállalkozási 
formában történő működtetési lehetőségének kidolgozását. 

10. Képviselő-testület elrendeli,  hogy készüljön előterjesztés 
legkésőbb a Képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére  
az intézményátszervezésre vonatkozó, végső döntés 
meghozatala céljából.  

11. Képviselő-testület a Borsodi Általános Iskolai és a Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde fenntartására Edelény, Abod, Balajt, 
Damak és Ládbesenyő településekkel Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulásban megkötését kezdeményezi 
2012. július 1. napjától. 

Határidő:  a 2./ pont vonatkozásában azonnal, 4./ és a 11./ pont 
tekintetében 2012.július 1., a többi vonatkozásában 
2012. április 25. 

Felelős:  polgármester 
Közreműködik: jegyző 
  Jegyzői Titkárság 
 Pénzügyi Osztály 

 
 
 

6./ Napirendi pont tárgya:  

Edelény Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 50./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
45/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
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Tárgy : Edelény   Város   Önkormányzat     Közbeszerzési 

Szabályzatának jóváhagyásáról. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Edelény Város Önkormányzat „Közbeszerzési 
Szabályzat”- át – a határozat mellékleteként –  
j ó v á h a g y j a. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
     A 45/2012.(III.21.) számú határozat melléklete 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
HATÁLYOS: 2012. március 22. napjától 

 

A közpénzek törvényes, ésszerű és hatékony módon történő felhasználásának, a 
közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen 

alapuló verseny megvalósulásának elősegítésére Edelényi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot  

alkotja 
 

I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ALAPE LVEK 
 
1. A közbeszerzési szabályzat célja 
 
A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse 
Edelény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési 
eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, 
a nevében eljáró, illetőleg eljárásba bevont személyek illetőleg szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a 
vonatkozó jogszabályokkal.   
 
2. A szabályzat hatálya 
 
2.1. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat, mint ajánlatkérő minden olyan - 

a közbeszerzés tárgyát képező - árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, 
építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió megrendelésére (a 
továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) közbeszerzési eljárás 
lefolytatását írja elő. A szabályzat hatálya kiterjed azon beszerzésekre is, 
melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 
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2.2. A szabályzatban használatos fogalmakat a Kbt-ben, valamint végrehajtási 
rendeleteiben és a közbeszerzések megvalósítása során alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kell érteni.  

 
3. Alapelvek 
 
3.1. A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani, a gazdasági 

szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát.  

 
3.2. Az Önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell 

biztosítania a gazdasági szereplők számára.  
 
3.3. Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a 

jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.  

 
3.4. Az Önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős 

gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.  
 
3.5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk 

számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai 
Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára 
nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai 
Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban kell nyújtani.  

 
3.6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az Önkormányzat a közbeszerzési 

eljárásban lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más 
nyelv használatát is. 

 
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN ELJÁRÓ, ILLET ŐLEG ELJÁRÁSBA BEVONT 

SZEMÉLYEK, ILLETŐLEG SZERVEZETEK, ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÜK 
 

1. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbesze rzési Bizottság 
 

1.1. A közbeszerzési eljárások tekintetében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 
nevében eljáró legfőbb döntéshozó szerv a Képviselő-testület Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: döntéshozó). 

 
1.2. A döntéshozó feladata, felelősségi köre  
 

- jóváhagyja az eljárást megindító felhívást; 
- jóváhagyja - amennyiben az adott eljárástípus lehetővé teszi - az  

           ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(ke)t; 
- jóváhagyja az éves statisztikai összegezést; 
- a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a 

 részvételi szakaszt, vagy az eljárást lezáró döntést meghozza; 
- dönt ajánlati biztosíték alkalmazásáról, és annak mértékéről;  
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- dönt az ajánlatok érvénytelenségéről, valamint az ajánlattevő eljárásból  
           való kizárásáról;  

- dönt külső közbeszerzési szakértő igénybevételéről; 
- dönt az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszról; 
- dönt - a Kbt-ben meghatározott esetben - az összegezés  

           módosításáról, illetőleg  szükség esetén az érvénytelenségről szóló  
           tájékoztatás visszavonásáról; 

- dönt - a Kbt-ben meghatározott esetben - a már megkötött szerződéstől  
való  elállásról, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az 
eredeti állapot  nem állítható helyre, a  szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondásáról; 

- dönt - a Kbt-ben meghatározott esetben – a szerződés megkötésének 
 megtagadásáról; 

- dönt egyedi eljárási rend megalkotásáról, illetőleg annak  
jóváhagyásáról; 

- dönt a közbeszerzésekről szóló törvény önkéntes alkalmazásáról; 
- dönt más ajánlatkérő meghatalmazásáról a közbeszerzési eljárás  

           lefolytatására. 
 
1.3. A döntéshozó az eljárást lezáró döntéshez a döntéshozó minősített többségű 

döntése szükséges. A döntéshozó tagjai az ajánlatok és részvételi jelentkezések 
bírálatában nem vehetnek részt. Amennyiben a döntéshozó a bírálóbizottsági 
munkát figyelemmel akarja kísérni, úgy oda kizárólag tanácskozási joggal 
rendelkező személyt delegálhat. 

 
1.4. Kivételesen, amennyiben fennállnak a jelen, általános jellegű szabályzattól való 

eltérés feltételi, úgy a döntéshozó jogosult a közbeszerzési eljárás előkészítését 
megelőzően egyedi eljárási rendet alkotni. 

 
1.5. Rendkívüli sürgősségnek minősül, ha a közbeszerzési eljárás megindításának, 

vagy más közbeszerzési cselekmény elvégzésének, vagy a döntés 
meghozatalának a késedelme az Önkormányzatot, vagy a település lakosságát 
hátrányosan érintené, így különösen 

- vis maior helyzet; 
- a lakosság életének, egészségének megóvása; 
- az Önkormányzatot, illetőleg a lakosságot és vagyontárgyaikat érintő 

káresemény bekövetkeztének megelőzése esetén. 
 

2. A polgármester 
 
2.1. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a szerződést az Önkormányzat 

nevében a polgármester írja alá. A polgármester írja alá azokat a közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat, melyeket az Önkormányzat nevében az 
eljárásban résztvevők, illetőleg a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult 
személyek vagy szervek részére kell megküldeni.   
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3. A bírálóbizottság 
 
3.1. Az Önkormányzat az ajánlatok elbírálására megfelelő - a közbeszerzés tárgya 

szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel rendelkező, legalább 
háromtagú bírálóbizottságot hoz létre.  

 
3.2. A bírálóbizottság tagjai az alábbi személyek lehetnek: 
 

- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési, jogi, pénzügyi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselője; 

- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselője; 

- közbeszerzési, jogi, pénzügyi szakértelemmel rendelkező külső szakértő, 
lebonyolító; 

- a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő. 
 
3.3. A bírálóbizottság munkájába lehetőség szerint az Önkormányzat hivatalának 

köztisztviselőit kell bevonni. A köztisztviselők vagy adott esetben a külső 
szakértők bírálóbizottsági tagságáról a jegyző javaslata alapján a döntéshozó 
határoz. 

 
3.4. A bírálóbizottság feladata, felelősségi köre 

 
- részvétel a beérkezett ajánlatok, részvételi jelentkezések bontásán; 
- az ajánlatok, részvételi jelentkezések értékelése, érvényesség, 

alkalmasság vizsgálata; 
- számítási hiba javítása, hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás kérés 

elrendelése; 
- tárgyalásos eljárás esetén a tárgyaláson való részvétel; 
- a jegyző döntése alapján a közbeszerzés előkészítésében való részvétel; 
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntéshozó részére. 

 
3.5. A bírálóbizottság munkájában külön döntés nélkül részt vehet a támogatással 

megvalósuló közbeszerzések esetében a támogatást nyújtó képviselője, feltéve, 
hogy a bírálóbizottsági munkában való részvételi szándékát jelezte. 

 
3.6. A bírálóbizottság akkor működőképes, ha tagjai – ide nem érteve a tanácskozási 

joggal delegált tagokat – a bírálat során legalább három fővel jelen vannak. A 
kijelölt bírálóbizottsági tagok akadályoztatása esetén a tagok pótlásáról a II. 3.3. 
pont alapján kell gondoskodni.  

 
3.7. A bírálóbizottság működését adminisztratív teendők tekintetében a 

közbeszerzési referens segíti. A bírálóbizottság a működése során nem köteles a 
tagjai közül elnököt választani, de saját döntése alapján megteheti azt. Elnök 
választása különösen akkor indokolt, ha a tagok nagy száma miatt a 
bírálóbizottság munkájának koordinálása szükségessé teszi. 

  
3.8. A bírálóbizottság tagjainak írásban kell nyilatkozniuk, hogy velük szemben nem 

állnak fenn a Kbt. szerinti összeférhetetlenségi okok.  
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3.9. A bírálóbizottság tagjai a tevékenységüket legjobb szakmai tudásuk alapján 

kötelesek ellátni, erre tekintettel a közbeszerzési eljárások során az írásbeli 
szakvélemény és döntési javaslat megfogalmazása, a bírálati lap kitöltése, 
valamint az érvényességi és az alkalmasság vizsgálata tekintetében az 
eljárásban részt vevő más személyek vagy szervek, illetőleg munkáltatói jogkör 
gyakorlójuk által nem utasíthatóak. 

 
4. A jegyz ő 
 
4.1. A közbeszerzési eljárási folyamatok ellenőrzéséről, a jogszabályi előírások 

érvényesüléséről a jegyző gondoskodik. A jegyző feladatát képezi, hogy a 
közbeszerzési eljárásban résztvevő hivatali köztisztviselők a munkájukat 
szakszerűen, befolyástól mentesen elláthassák, és részükre a közbeszerzés 
lefolytatásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak. A jegyző nem 
lehet bírálóbizottság tagja. 

 
4.2. A jegyző feladata, felelősségi köre: 

 
- biztosítja a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését; 
- felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a 

közbeszerzési eljárásban bevont köztisztviselők és egyéb személyek 
tevékenységét; 

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

- jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, 
amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és a verseny 
tisztaságát biztosítja; 

- kijelöli a közbeszerzés előkészítését végző személyt, illetőleg személyeket; 
- biztosítja a közbeszerzés lefolytatásához szükséges tárgyi feltételeket; 
- rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, és 

azt a köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíti; 
- a Kbt-ben meghatározott esetben rendelkezik az összegezés javításáról; 
- A Kbt-ben meghatározott esetben az összegezés módosítására, illetőleg 

szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatás visszavonására 
vonatkozó javaslatot tesz a döntéshozó részére; 

- gondoskodik a Kbt. szerint előírt adatok honlapon történő közzétételéről; 
- javaslatot tesz a döntéshozó részére külső szakértő bevonására; 
- gondoskodik a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeknek a 

közbeszerzési eljárás előkészítésébe történő bevonásáról; 
- jogorvoslat esetén előkészíti a kérelmet, illetőleg észrevételt.  

 
5. A közbeszerzési referens 
 
5.1. A jegyző az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak koordinálására és az 

eljárások adminisztratív támogatására közbeszerzési referenst jelöl ki. 
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5.2. A referens feladata, felelősségi köre különösen: 
 

- a közbeszerzési terv és a módosítása előkészítése, valamint a terv törvény 
által előírt határidőig történő megőrzése; 

- a statisztikai összegzés előkészítése; 
- az ajánlatkérők nyilvántartásába történő bejelentkezés, illetőleg a 

változások megküldése; 
- a közbeszerzési eljárás előkészítése; 
- hirdetmények feladása, közzététele; 
- A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása esetén a tájékoztatás 

előkészítése; 
- kiegészítő tájékoztatásra történő válaszadás, illetőleg szükség szerint a 

döntéshozó vagy a jegyző jóváhagyásának megkérése; 
- a közbeszerzés alapján megkötött szerződések teljesítésének ellenőrzése, 

a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságának vizsgálata, 
- a bírálóbizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátása, 
- dokumentáció készítése esetén annak átadása, illetőleg megküldése; 
- a feladatkörébe tartozó tevékenység ellátása során észlelt szabálytalanság 

esetén a jegyző értesítése, és javaslattétel a szabálytalanság 
megszüntetésére; 

- a közzétételi kötelezettséggel érintett dokumentumok határidőre történő 
előkészítése; 

- ajánlati biztosíték kikötése, vagy a dokumentáció ellenérték fejében történő 
átadása esetén a Pénzügyi Osztály vezetőjét tájékoztatja a várható 
befizetések összegéről és azok jogcíméről; 

- A Pénzügyi Osztály vezetőjével együtt vizsgálja a közbeszerzés pénzügyi 
fedezetét; 

- jogorvoslat esetén iratjegyzékkel együtt előkészíti a jogorvoslattal érintett 
közbeszerzési iratokat; 

- ellátja mindazon feladatokat, melyek a Kbt. előírása alapján az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő kötelezettségét képezik, illetőleg ezen 
kötelezettségekről szükség szerint tájékoztatja a jegyzőt.  
 

6. A Pénzügyi Osztály vezet ője 
 
6.1. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötendő szerződés 

aláírásra történő előkészítése a Pénzügyi Osztály vezetőjének a feladata a 
városfejlesztési feladatot ellátó szervezeti egység közreműködésével. 

 
6.2. A Pénzügyi Osztály vezetője az ajánlati biztosíték, vagy a dokumentáció 

ellenértékének befizetése esetén a közbeszerzési referenst soron kívül 
tájékoztatni köteles. 

 
6.3. Amennyiben a Kbt. előírásai szerint az ajánlati biztosíték vagy a dokumentáció 

ellenértékének visszafizetésére kerül sor, úgy erről a Pénzügyi Osztály vezetője 
gondoskodik. 
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6.4. A Pénzügyi Osztály vezetője a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a 
közbeszerzési referenssel együtt köteles a közbeszerzések pénzügyi 
fedezetének vizsgálatára. 

 
6.5. A Pénzügyi Osztály vezetője gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények 

ellenértékének átutalásról. 
 
7. A küls ő szakért ő, lebonyolító 
 
7.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során, illetőleg a közbeszerzés előkészítése, 

vagy az eljárás bármely más szakaszában az Önkormányzat külső szakértőt, 
lebonyolítót (a továbbiakban: külső szakértő) vehet igénybe. 

 
7.2. A külső szakértő részt vehet a közbeszerzési eljárás egy részében, vagy az 

egész eljárás lebonyolításában.   
 
7.3. A külső szakértő eljárásban való részvételét a vele megkötött szerződésben kell 

rendezni. A külső szakértő tevékenysége a jelen szabályzat szerinti 
bírálóbizottsági és közbeszerzési referensi feladatokra terjedhet ki, azzal, hogy 
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot csak akkor adhat, ha a döntéshozó 
a bírálóbizottsági tagságáról is döntött. 

 
 

III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK EL ŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA 
 

1. A közbeszerzési eljárások el őkészítése 
 
1.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése az adott közbeszerzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült 
értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és 
a dokumentáció előkészítése. 

 
1.2. A közbeszerzési eljárás előkészítését a közbeszerzési referens, illetőleg külső 

szakértő bevonása esetén a külső szakértő végezheti el. 
 
1.3. A helyzet- és piacfelmérés esetében tájékozódni kell a közbeszerzés tárgya 

szerinti beszerzés jellemzőiről, fel kell mérni a potenciális ajánlattevői kört, és 
lehetőség szerint elő kell segíteni a mikro-, kis- és középvállalkozások 
részvételét az eljárásban. 

 
1.4. A becsült érték felmérésére vonatkozóan a Kbt. előírásait kell figyelembe venni. 

A becsült érték meghatározásának módszerét tilos a Kbt. megkerülése céljából 
megválasztani. A becsült érték felmérésére vonatkozó dokumentumot az eljárási 
iratok közé kell csatolni. 
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1.5. A felhívás és dokumentáció előkészítése esetében figyelemmel kell lenni a 
becsült érték, és az adott közbeszerzési tárgy szerint megválasztott 
eljárástípusra. A felhívás és dokumentáció szakmai tartalma (műszaki leírása), 
valamint az alkalmassági feltételek meghatározása tekintetében a Polgármesteri 
Hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőjét kell bevonni. Az 
előkészítésbe bevonható az önkormányzati cégek, illetőleg önkormányzati 
fenntartású intézmények megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója is. 

 
1.6. Az előkészítésben részt vevő szakemberek kötelesek legjobb tudásuk és 

szakértelmük szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatását elősegíteni, 
munkahelyi vezetőik pedig kötelesek a részvételüket a közbeszerzési eljárásban 
biztosítani. 

 
1.7. Az Önkormányzat nevében eljáró, és az eljárás előkészítésébe bevont személy 

vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn 
a Kbt. szerinti összeférhetetlenség.  

 
2. A közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
2.1. A közbeszerzési eljárás az eljárást megindító felhívás döntéshozó általi 

jóváhagyásával indítható meg. 
 
2.2. Az eljárás megkezdésének a felhívás megküldése, hirdetmény esetében a 

hirdetmény feladása, valamint a tárgyalásos eljárás Kbt. szerinti eseteiben a 
tárgyalási meghívó megküldése, illetőleg a tárgyalás megkezdésének időpontja 
minősül. 

 
2.3. Dokumentáció készítése esetén gondoskodni kell arról, hogy a dokumentáció 

az eljárás megkezdésétől kezdve rendelkezésre álljon, és az az ajánlattevők 
által átvehető legyen. A dokumentációt annak ellenértékének megfizetése 
esetén lehet átadni. A dokumentáció ingyenes rendelkezésre bocsátása esetén 
a dokumentáció az eljárás megkezdésével egyidejűleg is átadható.  

 
2.4. Kiegészítő tájékoztatás kérése esetén meg kell vizsgálni, hogy az arra történő 

válaszadás szükségessé teszi-e a döntéshozó, a jegyző, vagy más eljárásban 
résztvevő tájékoztatását vagy jóváhagyását.  A kiegészítő tájékoztatásra 
adandó választ a Kbt. által előírt határidőben kell megadni. 

 
2.5. Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontási időpontjában, a megjelölt 

helyszínen az ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) fel kell bontani, és erről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések 
felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) nevét, 
címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint ajánlatok esetében azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek 

 
2.6. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából 
bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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2.7. Az Önkormányzat az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - 

bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti 
a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 
2.8. A bontási jegyzőkönyvet a bontáson résztvevőknek lehetőség szerint azonnal át 

kell adni, egyebekben a Kbt. által előírt határidőben az összes ajánlattevőnek 
vagy részvételre jelentkezőnek meg kell küldeni.  

 
2.9. A bontást követően a beérkezett ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) el kell 

bírálni. Ennek keretében meg kell állapítani azok érvényességét vagy 
érvénytelenségét, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát 
vagy alkalmatlanságát, valamint az érvényes ajánlatokat a bírálati szempontok 
szerint értékelni kell.  

 
2.10. Az értékelésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a 

bírálóbizottsági tagok bírálati lapjai. Amennyiben az értékelés során 
hiánypótlás, felvilágosítás-, vagy indokoláskérés merül fel, úgy az ezekre 
kitűzött határidő leteltét követően az érintett ajánlatot újra értékelni kell, és a 
megállapításokat újabb jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az értékelési 
jegyzőkönyv(ek) alapján írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot kell 
készíteni a döntéshozó részére. 

 
2.11. A Kbt. szerinti eljárástípusok esetében az értékelés két szakaszban zajlik. Az 

értékelés első szakaszában az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok 
értékelése zajlik, melynek alapján meg kell állapítani, hogy az ajánlatok 
tárgyalásra alkalmasak-e vagy sem. A tárgyalásra javasolt ajánlattevőkkel a 
tárgyalást egy vagy több fordulóban lehet lefolytatni. A tárgyalás(ok) lezárását 
követően, az értékelés második szakaszában értékelni kell az ajánlati 
kötöttséggel terhelt (végleges) ajánlatokat. Az értékelés második szakaszában 
kell az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatot megfogalmazni. 

 
2.12. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a 

döntéshozó az eljárás eredményéről (eljárási szakasz eredményéről), az 
ajánlatok érvénytelenségéről, illetőleg az ajánlattevők eljárásból való kizárásáról 
döntést hoz. A döntés meghozatalát követően külön jogszabály szerinti 
összegezést kell készíteni. Az eljárásban résztvevő valamennyi gazdasági 
szereplőt értesíteni kell a Kbt. szerinti határidőn belül az összegezés 
megküldésével. 

 
2.13. Az összegezés megküldését követően a Kbt. szerinti szerződéskötési 

moratóriumra figyelemmel kell a szerződést megkötni. 
 
2.14. A szerződéskötést követően, illetőleg eredménytelenség esetén az erről hozott 

döntést, vagy a szerződés megkötésének megtagadását követően a Kbt. által 
előírt határidőn belül kell az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót feladni. A 
közbeszerzés e hirdetmény közzétételével zárul le.   
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2.15. Az Önkormányzat nevében eljáró, és az eljárás lefolytatásába bevont személy 
vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll 
fenn a Kbt. szerinti összeférhetetlenség. 

 
IV. A KÖZBESZERZÉSEK ELLEN ŐRZÉSE 

 
1. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a 

közvetlen jegyzői irányítású belső ellenőrzési egység hatáskörébe tartozik.  
 
2. A közbeszerzésekkel kapcsolatos belső ellenőrzés feladatai az alábbiakra 

terjednek ki: 
 

- a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése; 

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

- a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. 
 
3. Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása 

esetén a jegyző köteles haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, és 
írásban tájékoztatni a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottságot. 

 
V. A KÖZBESZERZÉSEK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 

 
1. Az Önkormányzat, illetőleg a nevében eljáró szervek és személyek a 

közbeszerzési eljárást annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 
teljesítéséig terjedően írásban kötelesek dokumentálni.  

 
2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. 
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak 
jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.  

 
3. Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző, 

vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 
megküldeni, illetőleg részükre hozzáférést biztosítani. 

 
4. Az eljárást lebonyolító külső szakértő bevonása esetén az Önkormányzat 

rendelkezhet úgy, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán az eljárási iratok eredeti 
példánya a külső szakértőnél állnak rendelkezésre, illetőleg az eljárás lezárultáig a 
külső szakértő őrzi meg. Az eljárás lezárultát követően a külső szakértő 
iratjegyzékkel együtt a nála lévő iratokat a jegyző részére átadja. Az iratmegőrzési 
kötelezettség ezt követően az Önkormányzatot terheli.  
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg eljárásba bevont szervek, személyek 
kötelesek a Kbt., annak végrehajtási rendeletei, és a közbeszerzés lefolytatása 
során alkalmazandó egyéb jogszabályokban, és a jelen szabályzatban foglaltakat 
megismerni, értelmezni, és ezen jogszabályok és előírások alapján eljárni.  

 
2. A jelen általános jellegű szabályzattól abban az esetben lehet eltérni, ha az adott 

közbeszerzési eljárás sajátosságai, rendkívüli sürgősség, vagy támogatásból 
megvalósuló beszerzés esetén a támogatást nyújtó egyedi előírásai azt 
szükségessé teszik. A szabályzattól való eltérés esetén a közbeszerzési eljárás 
előkészítését megelőzőn kell – a Kbt. előírásaira figyelemmel – egyedi eljárási 
rendet alkotni. 

 
3. A jelen általános jellegű szabályzat módosítására, illetőleg új, általános jellegű 

szabályzat megalkotására a Képviselő-testület jogosult. 
 
4. Jelen szabályzat 2012. március 22. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a 

hatálybalépését követően megindított közbeszerzések esetében kell alkalmazni. 
A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 192/2010.(XI.24.) Ök. számú  
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 

 
Edelény, 2012. március 21. 
                        Jegyző távollétében: 
 
           Méhész Katalin 
                aljegyz ő 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z á r a d é k:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Edelény Város 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat”-át a 45/2012.(III.21) Ök. számú 
határozattal   jóváhagyta. 
 
Edelény, 2012. március 21. 
                        Jegyző távollétében: 
 

  Méhész Katalin 
                 aljegyz ő 
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7./ Napirendi pont tárgya:  

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 51./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
46/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény 
Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét – a 
határozat mellékleteként - jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat jóváhagyott 
2012. évi közbeszerzési tervének Edelény város honlapján 
történő közzétételét. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: elnök 
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             A 46/2012(III.21.) számú határozat melléklete 
 

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv 

A közbeszerzés tárgya CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Közbeszerzés 
előzetesen becsült 
értéke (nettó) Ft-

ban 

 Időbeli ütemezés 
A közbeszerzés 

forrása 
 Az eljárás 

megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés        

ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-
0023 projekt keretében 

eszközbeszerzés 
37000000 

Nemzeti 
eljárásrend 

17.800.000 2012. II. negyedév 2012.07.31. Európai Uniós forrás 

II. Építési beruházás        

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-
0009 projekt keretében a 

Könyvtár és a Hivatal 
épületének építése, 

felújítása 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
292.000.000 2012. II. negyedév 2013.12.31. Európai Uniós forrás 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-
0009 projekt keretében az 
István király úton út, járda, 

parkoló, csapadékvíz 
építése és utcabútor 

beszerzése, a Deák Ferenc 
úton út, járda, parkoló, 
csapadékvíz építése  

45232300-5 
Nemzeti 

eljárásrend 
132.960.000 2012. II. negyedév 2013.12.31 Európai Uniós forrás 

 
 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-
0009 projekt keretében 

Edelény belterületén 
parkoló, tér, járda, 

közterület építése, felújítása 

 
 
 
 

45213316-1 

 
 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

 
 
 
 

44.880.900 

 
 
 
 

2012. II. negyedév 

 
 
 
 

2013.12.31 

 
 
 
 

Európai Uniós forrás 
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Az István király és Deák 
Ferenc utakon 

ivóvízvezeték és 
szennyvízcsatorna 

rekonstrukciója 

45231300-8 
Nemzeti 

eljárásrend 
50.417.000 2012. II. negyedév 2013.12.31 Saját forrás 

István király úton 
kisfeszültségű hálózat 

átépítése 
45232200-4 

Nemzeti 
eljárásrend 

33.914.185 2012. II. negyedév 2013.12.31 Saját forrás 

III. Szolgáltatás 
megrendelés       

Edelény Város 
Önkormányzatának 

közigazgatási területén a 
lakossági települési szilárd 

hulladék rendszeres 
begyűjtése elszállítása, 

valamint ártalmatlanítása 

90500000 
Közösségi 
eljárásrend 65.000.000 Ft/év 2012. II. negyedév 1-10 évig Saját forrás 

 
Edelény, 2012. március 21. 

Molnár Oszkár 
polgármester 

Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2012.(III.21.) Ök. számú határozatával az „Edelény Város Önkormányzat 
2012. évi Közbeszerzési Terv”-ét   j ó v á h a g  y t a . 
 
Edelény, 2012. március 21. 

         Jegyző távollétében: 
 

Méhész Katalin 
aljegyz ő 
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8./ Napirendi pont tárgya:  

2011. évben az időskorúak ajándékozásából megmaradt 1.000,- Ft-os vásárlási  
utalványok felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 52./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
47/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: 2011. évben az időskorúak ajándékozásából 

megmaradt 1.000,- Ft-os  vásárlási utalványok 
felhasználásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi, hogy a 2011. évi időskorúak 
ajándékozásából megmaradt és fel nem használt 147 
db egyenként 1.000,-Ft  értékű  vásárlási utalványt 
átmeneti segély keretében, természetbeni juttatás 
formájában kerüljön felhasználásra,  melyet a 
Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörében 
eljárva fogja biztosítani a rászorulók részére. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2012. május 31. 
Felelős:  Humánpolitikai Bizottság elnöke, jegyző 

 
 
 
9./ Napirendi pont tárgya:  

Az önkormányzati tulajdonú (Edelény 1472 hrsz. belterületi ingatlan) telek-      
megosztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 53./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatás végett elmondja, hogy a Borsodi Általános 
Iskola területének hátsó részéből kívánnak 4 db építési telket kialakítani, ezért 
kezdeményezték a telekmegosztást. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatáának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
48/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Az önkormányzati tulajdonú (Edelény 1472. hrsz belterületi 

ingatlan) telekmegosztásáról 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Borsodi út 150. szám 
(1472. hrsz.) alatti Általános Iskola területének a határozat 
mellékletét képező telekmegosztási javaslat szerinti 
megosztásával egyetért.  
 

2. A Képviselő-testület a megosztás várható költségeinek 
fedezetéhez szükséges 350.000,- Ft-ot (azaz 
háromszázötvenezer forintot) a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 

 
Határidő:    azonnal, ill. 2012. április 30. 
Felelős:   polgármester 
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A  48/2012.(III.21.) számú határozat melléklete 

 

 

 

 
 
 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  

Nefelejcs óvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó, ÁFA emelkedés miatti  
fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 54./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a 2 %-os ÁFA emelkedés miatt 1.615.369,- Ft-ot kell a beruházáshoz 
hozzátenni, mely összeget a kibocsátott kötvény terhére biztosítják.  
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Ehhez hozzáteszi, hogy egy ÁFA kompenzációs törvény fog megjelenni, s ezt az 
összeget a későbbiekben az önkormányzat vissza fogja igényelni, tehát ez nem fog 
egy fillérébe sem kerülni. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
49/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:   Nefelejcs Óvoda fejlesztése című pályázathoz 
kapcsolódó, ÁFA emelkedés miatti fedezet 
biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a címben nemesített előterjesztést, és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az 

edelényi Nefelejcs Óvoda fejlesztése” megnevezésű 
ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 jelű pályázat keretében 
megvalósuló beruházás kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lezárása és a projekt megvalósítása 
érdekében a 2012. január 1. napján hatályba lépett 2%-os 
ÁFA mérték emelkedéséből eredő többletkiadások 
fedezésére 1.615.369,-Ft (azaz Egymillió-
hatszáztizenötezer-háromszázhatvankilenc forint) összeget 
biztosít a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére, 
visszapótlási kötelezettséggel. 

 
2. Képviselő-testület elrendeli az ÁFA-kompenzáció 

megigénylését a közreműködő szervezetektől. 
 

Határidő: azonnal, illetve 2012. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  

Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 55./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
50/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
könyvvizsgálati feladatainak ellátására elrendeli a Law On Conto Zrt-
vel  2007. évben könyvvizsgáló feladatok ellátására kötött szerz ődés  
2012. december 31-i történ ő meghosszabbítását  változatlan 
feltételek mellett. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 1., illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  

A  "Hulladékszállítási közszolgáltatás  ellátása   Edelény Város Önkormányzata 
közigazgatási területén” tárgyban új közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
27/2012.(II. 29.) számú határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 56./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

51/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  A"Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város 
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyban új 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 27/2012. (II. 
29.) számú határozat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2012. (II. 
29.) számú határozatának 1. és 3. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

     „1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hulladék- 
szállítási közszolgáltatás ellátása Edelény Város 
Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú közösségi 
értékhatárt elérő megismételt közbeszerzési eljárást a 2011. 
évi CVIII. törvény 89. §-a alkalmazásával hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárásrendben kívánja 
lefolytatni. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az 
ajánlati dokumentációban a szolgáltatással kapcsolatos 
szempontokat és a közszolgálati díj beszedésének módját 
határozza meg, a részvételi szakaszban a részvételre 
jelentkezők alkalmasságáról döntsön, a tárgyalási 
szakaszban pedig az ajánlattételre felhívott jelentkezőkkel a 
szerződés feltételeiről tárgyaljon." 
 

Határidő: azonnal, ill. legkésőbb, 2012. 08. 31. 
Felelős:  polgármester  
 
 

13./ Napirendi pont tárgya:  

Jelentés  a nyílt  ülésen  hozott  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásának  
állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 57./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a bizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizte a nyílt  ülésen  hozott  lejárt  
határidejű határozatok végrehajtásának állását és mindent rendben talált. 
Az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési-Környeze tvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
52/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen  hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról  

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

 
 
14./ Napirendi pont tárgya:  

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 58./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula Városfelesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
a bizottság véleményét ismertette, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja azzal a  módosítással, hogy kerüljön ki a „Képviselő-testület célszerűnek 
tartja, hogy az uszoda üzemeltetésének átvételére a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet állami fenntartásba vételét követően kerüljön sor” szövegrész. A 
módosítást azért tartják szükségesnek, mert a bizottsági ülésen elhangzottak azt 
támasztották alá, hogy ha csak a kórház állami átvételét követően kerülne átadásra 
az uszoda, - amely ebben a pillanatban 2012. május 1. – akkor nagy valószínűség 
szerint be kellene zárni az uszodát, mert Kazincbarcika Város Önkormányzata nem 
tudja tovább üzemeltetni és az uszoda bezárása, illetve újraindítása többletköltséget 
eredményezne, amit nem lenne célszerű az üzemeltetőre ráterhelni. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismertette a bizottság 
javaslatát, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
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Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk 
együttes ülést tartott a Városfelesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottsággal, és határozati javaslatot Csaba Gyula elnök úr által ismertetett 
módosítással elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula Városfelesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak lényege az volt, hogy 
természetesen szeretnék segíteni az uszoda megmaradását, hiszen Edelényből is  
sokan látogatják és, hogy a kórház átvegye az üzemeltetését, annak akadályát nem 
látják akkor, hogy ha az önkormányzatnak egy forintjába sem kerül. A bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatot semmilyen költség nem terheli a 
későbbiekben ezzel kapcsolatban. Az is elhangzott, hogy ha a kórháznak az uszoda 
működtetése nem nyereséges hosszú távon, akkor ők sem kívánják felvállalni, de 
keresik a lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet folyamatosan 
nyereségesen üzemeltetni annak érdekében, hogy az uszodát használók, az uszoda 
környezetében, térségében élők az uszoda szolgáltatásait folyamatosan igénybe 
tudják venni, illetve a kórházi átvétel után kibővülő szolgáltatásokat is. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy ha egy ügyben döntést kell 
hozni, akkor mindig azt mutatják meg, hogy ne csak a választókat, hanem az egyre 
nehezebben élhető, sőt átélhető hétköznapok emberének szavát is megfigyeljék és 
hallgassanak rájuk. Most ezzel szeretné felhívni mindannyiuk figyelmét, ugyanis az 
edelényiek mindig azt mondják, hogy a média túl hangos, és hogy minden egyes 
kórház Magyarországon veszteséggel működik. Nagyon örülnek annak, hogy az 
edelényi kórház úgy működik, hogy még ezt a szerepet is fel tudja vállalni, a 
kazinbarcikai uszodát tudja továbbműködtetni. Éppen ezért nem értik, hogy miért 
kell gyorsított eljárásában államosítani ezt a kórházat, hiszen főigazgató úr nem 
csak a kórház igazgatója, vezetője, hanem parlamenti képviselő, az országgyűlés 
egészségügyi bizottságának tagja, miért nem kérdezik meg tőle, hogyan lehet 
sikeresen működtetni Magyarországon a kórházakat. Azt mondják az edelényiek,  
az a vélemény a mindenkori országunkról, hogy pazarló életmódot folytatnak. Azért, 
mert ezeket a lehetőségeket soha nem aknázzák ki, és most arról van szó, hogy itt 
van ez a csodálatos dolog, amit fel tudna vállalni az edelényi kórház az OEP 
finanszírozásából. Ugyanakkor arról van szó, hogy államosítanak és tudják nagyon 
jól, hogy az államosítás kérdésével teljesen bizonytalan jövő vár az edelényi 
kórházra, mégpedig azért, mert nem tudják, hogy megmarad-e az állam kezében, mi 
fog történni vele, vagy bezárásra fog kerülni, vagy a privatizáció utjára fog lépni? 
Minden percben, állandó változásban vannak a döntések és ezért izgulnak, ezért 
fejezik ki kétségeiket az edelényiek és azért, hogy mi lesz a kórház további sorsa, 
mindamellett, hogy nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Reméli, hogy meghallják 
az edelényiek kétségeit mások is, és akik tehetnek ebben az ügyben, akkor 
kihasználják azokat a lehetőségeket, azokat a tehetséges embereket, akik előbbre 
tudnák vinni az ország gazdasági, egészségügyi, oktatási életét. 
 
Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet főigazgatója csak annyit 
kíván elmondani, hogy az idő nagyon szorít, és ha bezárják az uszodát április 1-jén, 
akkor több ezer gyermek kiesik a kezelésből. 
Ha a kórház oldaláról nem látnának „bizniszt” benne, mert van háttér, azt látják, 
hogy több ezer gyermek, fiatal nem fog járni úszni.  
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Ebből a szempontból azt mondták, hogy nem engedik bezárni az uszodát. Az 
uszodát 15 éve építették, és azóta semmilyen fejlesztés nem történt. Szeretnék az 
uszodát átvenni, semmi pénzt nem fognak befektetni, megpróbálnak minden 
pályázati lehetőséget kihasználni és az edelényi és a kazincbarcikai emberek 
érdekeit fogják képviselni. Megjegyezte, hogy több száz edelényi aláírt egy petíciót 
az uszoda bezárása ellen. Ők megpróbálják gazdaságosan működtetni, és semmi 
pénzbe nem fog kerülni sem az önkormányzatnak, sem az edelényi kórháznak. 
 
Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint 
a határozati javaslatból második bekezdés kerüljön ki. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés 
hagározati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt -  9 igen, 1 nem szavazattal, 
1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
53/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett 

feladatbővítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete elvi 
támogatását adja  ahhoz, hogy a Koch Róbert Kórház 
és Rendelőintézet a kazincbarcikai Városi Uszodát 
Kazincbarcika Város Önkormányzatától üzemeltetésre 
átvegye, ugyanakkor az uszoda üzemeltetéséhez a 
Képviselő-testület saját forrást nem biztosít, a felmerülő 
költségek az intézmény költségvetését terhelik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Polgármester bejelenti, hogy az önkormányzati törvény adta lehetőségével élve 
vétót jelent be a határozat ellen, és nem azért, mert nem akarja, hogy a kórház 
üzemeltesse az uszodát, és hogy nem akarja, hogy a gyermekek ne tudjanak úszni 
járni, hanem azért, mert egy rendkívül hevenyészett levelet kapott főigazgató úrtól 
erre vonatkozóan. Személyesen felhívta a kazincbarciki polgármestert és 
érdeklődött, hogyan néz ki az uszoda üzemeltetése, működtetése. Szitka Péter 
polgármester úr elmondta, hogy évi 85 millió forinttal egészíti ki a Kazincbarcikai 
Városi Önkormányzat az uszoda üzemeltetését.  
Azt gondolja, hogy ha egy képviselő tényleg felelősséggel viseltetik a város iránt, 
akkor az eredeti határozati javaslatot kell, hogy támogassa, nevezetesen, amikor 
átveszi az állam a kórházat.  
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Utána természetesen azt csinál vele, amit akar, akkor már nem az edelényi 
önkormányzat felelőssége. Most még az edelényi kórház az önkormányzat szerves 
része, márpedig attól függetlenül, hogy milyen pénzügyi helyzete van a Koch Róbert 
Kórháznak, addig, amíg önkormányzati fenntartású ez az intézmény, addig ők 
tartoznak felelősséggel, ezért vétót jelent be ez ellen a határozat ellen és az 
önkormányzati törvényben foglaltak szerint 15 napon belül újratárgyalják ezt a témát. 
 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vagyontárgyainak selejtezése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képez 61./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
54/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vagyon-

tárgyainak selejtezése 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 32/2005. 
(VI. 30.) számú rendelet 9. § (5) bek. b.) pontja alapján a Koch 
Róbert Kórház és Rendelőintézet tulajdonát képező elavult, 
üzemképtelen, alkatrész hiányában nem javítható, 
működésképtelen  
 
82568 gyári számú  ILAB 300 Kémiai automata      
82003 gyári számú   ILAB 300 Kémiai automata 
eszközök selejtezését e n g e d é l y e z i . 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Intézményvezető 
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16./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Diósgyőri FC Kft, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, valamint Edelény Város 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Szentes Lázár  Diósgyőr FC Kft. szakmai igazgatója megköszöni a lehetőséget, hogy 
ilyen körülmények között tették lehetővé, hogy ezt a szerződést ilyen ünnepélyes és 
megtisztelő körülmények között írhassák alá. A szerződésről szólva elmondja, hogy az 
Edelényi Városi Önkormányzattal aláírásra kerülő szerződés egyik része az új DVTK 
azon programjának, amiben a megyében található különböző városokkal és klubokkal 
alakítanak ki olyan kapcsolatot, amely mind a két fél számára kedvező. Edelény 
bekerül egy olyan közegbe, ahol remélhetőleg újabb Görgeik, újabb tehetséges 
labdarúgók kerülnek ki és valamit ők is vissza tudnak adni esetleg felnőtt játékosok 
kapcsán. Tehát mindenképpen szeretnék azt, hogy egy kétoldalú, mind a két részről 
előnyös szerződés legyen. Megemlítette a kormányzati erőfeszítések a labdarúgás 
fejlesztésére, amely reményeik szerint mind a két fél számára hozhatnak kedvező 
változásokat, hiszen, akik mostanában jártak Diósgyőrben, biztosn nem ismerik fel a 
stadion környékét, mert a mostani „TAO” (társasági adókedvezmény) pénzekből olyan 
fejlesztéseket tudtak végrehajtani, amivel remélhetőleg az edelényi gyermekek is előnyt 
fognak élvezni. Teljesen új műfüves pályát építettek, hamarosan befejezik a 
füvespályákat, és ha ez az együttműködési megállapodás működni fog, akkor 
mindenképpen sokkal jobb körülmények között tudják a gyermekeket nevelni. A 
témához kapcsolódik, hogy az új diósgyőri klubot tulajdonosváltással teljesen új 
alapokra helyezték, a marketingjük, a kapcsolattartásuk is teljesen új alapokon 
nyugszik és Edelény város mondhatja el magáról azt, hogy az új marketingjük 
megközelítése révén  itt volt az első DVTK roadsó, aminek rendkívül jó és pozitív 
visszhangja volt, kellemes élményekkel tértek innen vissza a DVTK játékosai. Bíznak 
benne, hogy ezzel a szerződéssel is még szorosabbá fűzik a két klub és a két város 
közötti kapcsolatot. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy Edelény Város Önkormányzatának, illetve a 
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesületnek nemcsak az utánpótlásnevelés kapcsán 
fontos ez a megállapodás. Azt gondolja, hogy ha sikerül megfelelő keretek között 
együttműködni, akkor az a nagy múltú edelényi labdarúgás hírnevét is tovább fogja 
öregbíteni. Nagyon fontos döntéseket és lépeseket kell meghozniuk a közeljövőben, 
melyet ismernek a képviselő-testület tagjai, illetve ez némi problémát is jelenthet 
majd a későbbiekben, hiszen nagy valószínűséggel a labdarúgó pályának, ha a 
Műemlékek Állami Gondonksága tervei, álmai valóra válnak, akkor Edelényben a 
labdarúgó pályát át kell helyezni, új létesítményt kell létrehozni a város egy másik 
pontján. Természetesen polgármester úrral és a képviselő-testülettel egyeztetve, akik 
támogatják ennek az új létesítménynek a létrehozását, mindenképpen számítanának 
a diósgyőri lobbira.  
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Az MLSZ pályaépítési programjában regisztráltak, természetesen szeretnék, ha új 
sportpályája, illetve új létesítmény épülhetne az elkövetkezendő időszakban, hogy 
megfelelő körülmények között tudjanak készülni a fiatalok, illetve, hogy a tömegsport 
rendelkezésére is állhasson a létesítmény. 
A közös együttműködés kapcsán természetesen a későbbiekben kérni fogják a 
diósgyőri klub támogatását, mintahogy az egyesület részéről a szakmai munkában, 
úgy az edzéstervek összerakásában, mint az edzőképzésben. 
 
Virág Tamás képviselő gratulál Szentes Lázár úréknak ahhoz az eredményhez, amit 
az elmúlt egy-két évben az új vezetéssel elértek. Átjött a médián keresztül az az új 
szemlélet, amit a labdarúgás vonatkozásában nem csak a DVTK, hanem a térség 
labdarúgásában kifejtenek. Nagyon tisztességes, és látja azt, hogy módszeres elvek 
alapján dolgoznak. Szeretné Edelény labdarúgását és sportját szerető lakossága 
nevében is megköszönni Göndör Bélának azt, hogy az elmúlt pár évben egyáltalán 
életben tartotta Edelény labdarúgását, mert az ő nevéhez és tevékenységéhez 
fűződik az, hogy a semmiből valamilyen szintre eljutottak. Örül ennek a 
megállapodás tervezetnek, és hát 20 év után újra felfedezték a „spanyolviaszt”, hogy 
rendszerben gondolkodva, az utánpótlás nevelésben gondolkodva a központnak, a 
térségnek az erejét összefogva feltérképezve, felerősítve legyen egy módszeres 
együttműködés abban, hogy kerüljenek ki a tehetséges labdarúgók. El kívánja 
mondani azt, hogy mindez 20 évvel ezelőtt nagyon jól működött. Itt nem csak 
Görgeiekről kell beszélni, mert minden évben két-három-négy volt DVTK-s focista itt 
játszott. Jó lenne ezt az együttműködési megállapodást, ami csak egy keretet biztosít 
a jó szándékra, tartalommal kitölteni, de úgy látja, hogy garanciák is vannak az itt 
lévő vezetők személyében. Örül annak, hogy meg lett említve, hogy az edelényi 
labdarúgás megérdemelné a méltóbb környezetet, mint amiben most van. Tudja, 
hogy a kastély vonatkozásában sok kérdőjel van, tudja, hogy átmeneti időszakot 
élnek, és a város előtt van egy nagy feladat, hogy meg kell oldani az új 
létesítményeknek a sorsát, a régi kitelepítését és emellett a folytonosságot is 
biztosítani és segíteni kell, mert az lehetetlen, hogy a sport csak az emberek 
jóindulatán múljon. Ebben segíteni kell a város előjáróinak, hogy eredményesebbek 
legyenek, és itt megemlíti a magasabb célok kitűzését is, ami nem azt jelenti, hogy 
NB I. – NB II, hanem minimum egy NB III., mert Edelény mindig a magyar labdarúgás 
harmadik vonalába tartozott. Szerinte erre igény van és ennek a lehetőségét kellene 
úgy szervezetileg, mint gazdaságilag létrehozni, hogy egy kicsit magasabb szintre 
kerüljön Edelényben a labdarúgás. 
 
Polgármester véleménye szerint, ha képviselő úr elolvasta volna az előterjesztést, 
akkor nem beszélt volna a „20 éves spanyolviaszról”, hiszen itt is leírták, miszerint 
legutóbb 2008-ban hozott határozatot az akkori képviselő-testület arról, hogy a 
Disgyőri Futballklub Kft. kezdeményezésére létrehozandó Allianz Labdarúgó 
Akadémiai Alapítványhoz tagként csatlakoztak. Sajnos az akkori szabályozások 
meghiúsították az akadémia működését és a testületnek ezt a határozatot akkor 
vissza kellett vonnia. A maga és a város sprotszerető lakossága részéről is 
köszönetét fejezte ki Göndör Béla csapatvezetőnek és minden játékosnak. 
Megjegyzi, hogy Edelény város mindig is segítette a labdarúgást, és ha az 
önkormányzat nem állna a labdarúgócsapat mögött, akkor nem lenne Edelényben 
labdarúgás. Azt gondolja, hogy az önkormányzat erején felül támogatja a 
labdarúgást hosszú évek óta.  
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Üdvözli és köszöni a diósgyőri vezetésnek ezt a szándékát, mely szerint Edelény 
városában a labdarúgás vonatkozásában szerente együttműködési megállapodást 
kötni a tehetséges fiatalok jövője érdekében.  
Való igaz, Edelényből nagyon sok tehetséges játékos került ki, volt, aki olimpiai 
válogatottságig is vitte. A maga részéről még egyszer köszöni a lehetőséget. 
 
Virág Tamás képviselő megjegyzi, fontos, hogy a szándék és a tett összhangban 
legyen. 
 
Polgármester: Bizonyíték a szándék és a tett összhangjára, hogy ez a mostani 
előterjesztés és a rövidesen sorrakerülő megállapodás aláírása, amennyiben a 
képviselő-testület egyetért a 62./ számú előterjesztés határozati javaslatában 
foglaltakkal. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
55/2012.(III.21.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  A Diósgyőri FC Kft, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, 

valamint Edelény Város Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
1.)  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Diósgyőri FC Kft, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, 
valamint Edelény Város Önkormányzata között - a város 
labdarúgásának fejlesztése érdekében létrejövő - 
„Együttműködési Megállapodás”-t - a határozat mellékleteként 
- jóváhagyja. 

 
A jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” 2012. április 1. 
napjától lép hatályba. 

 
2.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

„Együttműködési Megállapodás” aláírására. 
 
Határidő: azonnal, 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  jegyző 
    Jegyzői Titkárság 
   Pénzügyi Osztály 
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Az 55/2012./III.21.) számú határozat melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
amely létrejött egyrészről 

a Diósgy őr FC Kft. , 
(székhely: 3534 Miskolc, Andrássy út 61., képviselő: Dudás Hunor ügyvezető) a 

továbbiakban: DVTK,  
 

másrészről 
a Bódva–völgyi Tömegsport Egyesület  

(székhely: 3780 Edelény, Egres út 21. sz. képviselő: Hegedűs Róbert elnök) a 
továbbiakban BTE, valamint 

 
Edelény Város Önkormányzata 

(székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. sz., képviselő: Molnár Oszkár 
polgármester) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

 
I. A szerződés célja 

 
1. A szerződő felek kölcsönösen azért tevékenykednek, hogy minél 

hatékonyabban és sikeresebben tudja felkutatni a korosztályos fiatalok közül 
azokat a tehetségeket, akik a későbbiekben hazai és nemzetközi bajnokságokban 
eredményesen tudnak szerepelni. 

 
2. A szerződő felek célja, hogy a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat 

minél nagyobb számban megfelelő színvonalú felkészítésben részesítsék, 
játéklehetőséget biztosítsanak, továbbá lehetővé tegyék számukra a megfelelő 
szintű labdarúgóképzést. A partneri együttműködés kiemelt fontosságú célja a 
tehetség-gondozás, amelynek keretén belül céljuk, hogy a kistérség kiemelkedő 
fiatal labdarúgó tehetségeinek az észak-magyarországi régióban is módja legyen 
képességeiknek a hazai legmagasabb szinten történő kibontakoztatására. 

 
3. A szerződő felek partneri együttműködésükkel törekednek arra, hogy a két 

klub saját szakmai szerkezetében, volumenében, szereplésében (bajnokság, 
kupa, stb.) minél jobb eredményeket tudjon felmutatni és ennek érdekében 
kölcsönösen segítsék egymást. 

 
II. A DVTK vállalt kötelezettségei 

 
1. A DVTK szakmai vezetésének illetékes szakemberei folyamatos kapcsolatot 

tartanak fenn az BTE illetékes szakmai stábjával, kifejezetten az utánpótlás-
nevelésre fókuszálva. A DVTK rendszeres konzultációk segítségével tájékoztatja 
az BTE-t utánpótlás-nevelési irányelveiről, szerkezeti változásairól, hogy az BTE 
saját utánpótlás-képzési programjába is beépíthesse a célszerű elemeket. 
Lehetőséget biztosít az BTE utánpótlás edzőinek, hogy egyeztetett alkalmakkor 
személyes tapasztalatokat is szerezzenek a DVTK-nál folyó utánpótlás-nevelési 
tevékenységekről. A kapcsolattartás felelősei a DVTK részéről a szakmai igazgató 
és az utánpótlás szakágvezető. 
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2. A DVTK megnevezett szakembere(i) által folyamatosan figyelemmel kíséri az 
BTE szakmai munkáját és a saját utánpótlás-nevelési rendszerébe bevonásra 
érdemes játékosokkal kapcsolatosan egyeztetést folytat az BTE illetékes 
képviselőjével, illetve annak közvetítésével a szóban forgó utánpótlás játékos 
hozzátartozóival, gondviselőivel. A szakmai egyeztetés által arra érdemesnek 
talált BTE utánpótlás játékosokat – figyelembe véve azt a prioritást, hogy az BTE 
egyes korcsoportjainak létszáma és összetétele versenyeztetés szempontjából 
megfelelő maradjon – a DVTK saját állományába átigazolja, vagy kölcsön veszi és 
őket a tőle telhető legjobb szakmai potenciálú utánpótlás-nevelésben és 
versenyeztetésben részesíti.  Az érintett játékosok szakmai előrehaladásáról, 
sorsáról rendszeresen konzultál az BTE kijelölt kapcsolattartójával.  

 
A szakmai segítségnyújtás, kölcsönös együttműködés keretében a DVTK nem 
számít fel költséget BTE részére. 

 
3. A DVTK a partneri együttműködés keretében a szükség és lehetőség 

optimalizálásának elve mellett kölcsönadott, illetve átigazolt felnőtt játékosokkal 
erősíti az BTE felnőtt csapatát, amely játékosok esetében a kölcsönadáskor, 
illetve átigazoláskor a DVTK díjazásra nem tart igényt az BTE-től. Az erre irányuló 
egyeztetések résztvevői a DVTK kijelölt kapcsolattartója, illetve az BTE felnőtt 
csapatának vezető edzője.  

 
4. Amennyiben a partneri együttműködés érvénybe lépése után olyan játékos 

kerül átigazolásra a DVTK-tól a magyar első osztályban szereplő csapathoz, 
avagy külföldre, aki előzetesen legalább három évig az BTE játékosa volt, a DVTK 
az átigazolás bevételének egy részét nevelési költségtérítés címén az BTE-hez 
továbbítja. A nevezett költségtérítés mértéke: bevétel két éven túl az BTE-nél 
töltött évek 1%-a, de maximum a bevétel 15 %-a. 

 
 

III. Az BTE vállalt kötelezettségei 
 
1. A BTE folyamatos betekintési lehetőséget biztosít a DVTK erre kijelölt 

szakembereinek az BTE-nél zajló utánpótlás-nevelési tevékenységek, módszerek, 
szakmai jellemzők, illetve az utánpótlás játékosok megfigyelésére. A 
kapcsolattartás felelősei az BTE részéről a klub elnöke és az utánpótlás szakág-
vezető. 

 
2. Az BTE a partneri együttműködés keretein belül lebonyolított szakmai 

konzultációk alatt egyeztetett utánpótlás-nevelési irányelveket, javaslatokat 
legjobb tudása szerint beépíti saját utánpótlás-nevelési stratégiájába, illetve 
szakmai munkáját azok lehetőség szerinti legteljesebb figyelembe vételével végzi. 
Az BTE a partneri együttműködésén belül a DVTK egyik utánpótlás-bázisának 
tekinti magát.   
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3. Az BTE tájékoztatja valamennyi utánpótlás korcsoportjának játékosait, illetve 
azok hozzátartozóit ezen szerződéssel definiált partneri együttműködésről, illetve 
orientálja az arra érdemes, kiválasztott fiatal játékosokat a DVTK-ba való 
átigazolásra valamint gondviselőiket megfelelően tájékoztatja a DVTK 
lehetőségeiről és pozitív irányban igyekszik befolyásolni döntésüket. Az BTE a 
DVTK-hoz átigazolandó, kölcsönadandó játékosokért az átigazoláskor, 
kölcsönadáskor semmilyen díjat nem kér. 

 
4. Az BTE lehetőségeihez képest törekszik minél több igazolt utánpótlás 

játékosával amatőr sportszerződést kötni, amelybe belefoglalja a jelen szerződés 
által szabályozott együttműködésnek a játékosra tartozó céljait, törekvéseit. 

 
5. Az BTE biztosítja, hogy edzői és szülői értekezleteinek, taggyűléseinek 

időpontjáról értesíti a DVTK kapcsolattartóját, illetve rajta keresztül meghívja 
ezekre a DVTK kijelölt szakembereit.  Az említett értekezleteken, taggyűléseken a 
DVTK részvételétől függetlenül tájékoztatja a jelenlévőket a partneri 
együttműködés alakulásáról, illetve az átigazolt, kölcsönadott játékosok szakmai 
fejlődéséről. 

 
 

IV. Edelény Város vállalt kötelezettségei 
 

1. Edelény Város Önkormányzata anyagi, költségvetési lehetőségeihez mérten 
támogatja a BTE-t és annak labdarúgó szakosztályát, a megvalósítandó 
programokért, képzésekért anyagi felelősséget nem (vagy csak külön 
megállapodásban) vállal. 

 
2. Biztosítja a sportoláshoz szükséges létesítményi hátteret, a létesítmény 

karbantartását illetve részt vesz a fejlesztési elképzelések kidolgozásában, 
megvalósításában. 

 
3. Az önkormányzat intézményein keresztül (óvodák, iskolák) tájékoztatja a 

gyermekeket és szüleiket a partneri együttműködésről és az önkormányzat 
illetékese konzultál az óvodai, iskolai nevelőkkel a gyermekek bevonásáról 

 
V. Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. A szerződő felek a jelen szerződés alkalmazása során egymás tudomására 

jutott szakmai és egyéb információkat titokként kezelnek. Arról bármelyikük 
harmadik személy részére csak a másik szerződő fél írásbeli hozzájárulásával 
adhat tájékoztatást. Ez a titoktartási kötelezettség nem jelenti azt, hogy a szerződő 
felek ne használhatnák fel kommunikációjukban (internetes honlap, média, 
promóció stb.) azt a tényt, hogy a DVTK és az BTE jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségekre épülő partneri együttműködésben tevékenykedik 
a regionális labdarúgás utánpótlás fejlesztéséért. 
 

2. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik és 2012. április 01-től lép 
érvénybe. A szerződést mindkét fél csak aktuális év januárjában és júliusában 
mondhatja fel egyoldalúan, írásos formában. 
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3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a sportról szóló hatályos törvény és a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
4. A szerződő felek a jelen megállapodást áttanulmányozták, közösen 

értelmezték, és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 

 
Edelény, 2012. március 21. 
 
 Dudás  Hunor      Hegedűs Róbert 
 ügyvezető               elnök 

Diósgyőr FC Kft.        BTE Edelény 
 
   Szentes Lázár      Molnár Oszkár 

 szakmai igazgató       polgármester 
Diósgyőr FC Kft                Edelény Város Önkormányzata 

 
 
Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyet 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. 
 

         
            Jegyző távollétében: 
 
 
 
Molnár Oszkár               Méhész Katalin 
  polgármester                    aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


