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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. március 20-án a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) 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. Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításról 
 

3. Egyes hivatali elnevezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

4. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
6. Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 

 
7. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. évi  

munkatervének jóváhagyásáról 
 

8. Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 
jóváhagyásáról 

 
9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzésének engedélyezéséről 

 
10. Edelény 0300/10 külterületi ingatlan hasznosításáról 

 
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az Edelény, Borsodi út 26. 

szám alatti ingatlan építési hatósági engedélyezési eljárásához tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 

 
12. Gépek, eszközök start közmunka programhoz kapcsolódó ingyenes használatba 

adásáról 
 

13. Szabvány nélküli játszótéri eszközök ingyenes átadásáról 
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14. Az Edelény belterület 2202 hrsz-ú, Árpád út 41. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
 
15. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
16. Edelény 0159 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

 
17. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 
18. Edelény 155/2 hrsz-ú ingatlan – volt Szilvássy épület - elbontásáról 

 
Zárt ülés:  
 

1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 
 
 

 
E d e l é n y, 2013. március 20. 

 
 
 
 

Vártás József 
       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án a 
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Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) 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 
képviselő, 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 vezetője 
 
1./ Napirendnél:  
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
       Dr.Vereckei Csaba r.dandártábornok, 
     BAZ. Megyei Rendőr-főkapitány 
     Soltész András r.alezredes Edelényi  
     Rendőrkapitányság vezetője 
  
7./ Napirendnél :  
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. évi  munkatervének 
jóváhagyásáról  
 
     Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
     Múzeum igazgatója 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámban jelen van. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülésre felvenni a  76. sorszámú 
előterjesztést. 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Csabai Gyula képviselő ügyrendi javaslata, hogy a mai napra szóló rendkívüli ülés két 
napirendjét vegyék fel a rendes ülés napirendjére. Szerinte az  SZMSZ alapján ennek 
akadálya nincs. 
 
Polgármester elmondja, hogy nem kívánta a rendes ülés meghívóját ezzel megkavarni, 
azért gondolta azt, hogy legyen egy rendkívüli ülés, de a javaslattal egyetért.  
Ennek megfelelően javasolja, hogy a rendes ülés napirendjére vegyék fel a 77./ és 78./ 
sorszámú előterjesztés is. 
 
 
 
A módosító javaslatok elfogadását  szavazásra bocstája. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatokat 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt –  11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 Előadó: kapitányság-vezető 
 

2. Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításról 

 Előadó: polgármester 
 

3. Egyes hivatali elnevezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
4. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 Előadó: polgármester 
 

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 Előadó: polgármester 
 

6. Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 

 
7. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. évi  

munkatervének jóváhagyásáról 
 Előadó: intézményvezető 

 
8. Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzésének engedélyezéséről 

 Előadó: polgármester 
 

10. Edelény 0300/10 külterületi ingatlan hasznosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az Edelény, Borsodi út 26. 

szám alatti ingatlan építési hatósági engedélyezési eljárásához tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 

 Előadó: polgármester 
 
 

 
12. Gépek, eszközök start közmunka programhoz kapcsolódó ingyenes használatba 

adásáról 
 Előadó: polgármester 

 
13. Szabvány nélküli játszótéri eszközök ingyenes átadásáról 
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 Előadó: polgármester 
 

14. Az Edelény belterület 2202 hrsz-ú, Árpád út 41. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
 Előadó: polgármester 
 

15. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 Előadó: polgármester 

 
16. Edelény 0159 hrsz-ú közterület elnevezéséről 

 Előadó: polgármester 
 
17. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 
18. Edelény 155/2 hrsz-ú ingatlan – volt Szilvássy épület - elbontásáról 

 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: kapitányság-vezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester köszönti a napirendnél jelenlévő Dr.Vereckei Csaba megyei főkapitány 
urat, és Soltész András kapitány urat. Külön megtiszteltetésnek veszi, hogy főkapitány úr 
személyes részvételével megtisztelte képviselő-testületi ülést. 
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. 
 
Szőrné Zsigrai Erika  alpolgármester köszöni Soltész András kapitány úrnak a minden 
részletre kiterjedő beszámolót. Szerenté, ha kapitány úr itt a testületi ülésen is választ 
adna arra a bizottsági ülésen felmerült kérdésre, hogy mit tehetnek azok a 
lakóközösségek, akiknek problémát jelent az edelényi hajléktalanok magatartása, 
életmódja, viselkedése. Mi a teendő annak érdekében, hogy a tisztességesen élő lakók 
jogai sem sérüljenek és a hajléktalanok jogai sem? Hogyan lehet valójában ezt a kettőt 
összeegyeztetni a jövőben? 
 
 
 
Magyar Árpádné képviselő felvetette, hogy a városban jelenleg nincs polgárőrség, 
kérdése, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban és várható-e, hogy fog működni a 
későbbiekben polgárőrség. 
 
Soltész András kapitányság-vezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült 
kérdésekre válaszolt, az írásos beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. Alpolgármester 
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asszony által feltett kérdésre, hogy mit tudnak tenni, miben tudnak segíteni, ha a 
hajléktalanok beköltöznek a lépcsőházakba és az ott lakóknak az életvitelét zavarják, mert 
ott alszanak, rendetlenséget, szemetet csinálnak. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a 
rendőrség abban az esetben tud velük szemben fellépni, ha jogsértő magatartást követnek 
el. Viszont a lakóknak is elemi érdeke, sőt kötelessége is, hogy a saját érdekükben 
beruházásokat végezzenek, gondol itt a lépcsőházak alsó bejáratára történő rácsos ajtó, 
kaputelefonos ajtó felszereltetésére, hogy ne tudjanak illetéktelen személyek behatolni. 
Jogsértéseket nem tapasztaltak, minden egyes bejelentésre, amely arról a környékről, 
vagy a város bármelyi részéről érkezett, ők azonnal reagáltak. A jövőben is ezt fogják 
tenni, de a hajléktalanok kérdése már túlmutat a rendőri hatáskörön. Abban az esetben, 
ha bejelentés érkezik, hogy jogsértés történt, azonnal intézkednek, ezen túlmenően is 
állandó rendőri jelenléttel fogják ellenőrizni, hogy ne zavarják a lakosságot, de ehhez a 
lakosságnak is ehhez a részéhez hozzá kell tenni a saját részét. 
A polgárőrség kérdéséről annyit tud elmondani, nem rég a régió polgárőr parancsnoka 
kereste meg telefonon, és segítségét kérte egy új polgárőrség felállításában, aminek a 
szervezése folyamatban van. A technikai eszközök adottak, a BAZ. Megyei Polgárőr 
Szövetség elszállította a gépkocsit, és amint alakul egy olyan polgárőr szervezet, amely 
ezt a munkát meg tudja kezdeni, akkor azonnal rendelkezésére bocsátják és minden 
szükséges eszközt megadnak. Sajnos az eddigi adatok alapján olyan személyt nem 
sikerült találni, aki a polgárőrség vezetését elvállalná. Van egy fiatalember, aki nyáron 
vállalná ezt a munkát. Addig azért nem vállalja, mert egyetemi tanulmányokat folytat, és 
vizsgára készül, de azt ígérte, amennyiben végez, szívesen és lelkesen vállalná ezt a 
tevékenységet. 
 
Dr.Vereckei Csaba  megyei főkapitány elmondja, hogy nagy örömmel jött Edelénybe, 
ennek egyetlen egy igazán személyes oka van, hogy úgy érzi, Edelényben mindig is 
szerették és szeretik a rendőröket, és itt jó rendőrnek lenni. Még soha nem tapasztalta, 
hogy igaztalanul, vagy alaptalanul bántották volna őket, emiatt sokszor irigykedve is nézik 
az edelényi kollégáit, de biztos, hogy meg van ennek az oka, megdolgoznak érte nap, mint 
nap és reméli, hogy ez az állapot a jövőben is fennmarad. Az elhangzott két kérdéshez 
egy-két mondattal szeretne szólni. Csatlakozik kapitány úrhoz, mert elég érzékeny téma a 
hajléktalanok kérdése, de közismert, hogy az Alkotmánybíróság is kifejtette az álláspontját 
ebben a kérdésben és nagyon nehéz megtalálni a megoldást. 
Kapitány úrnak abban teljesen igaza van, hogy a rendőri fellépés egyik iránya az, hogy ha 
ők jogsértéseket követnek és erről a rendőrség akár hivatalból, akár bejelentés alapján 
tudomást szerez, akkor természetesen intézkedési kötelezettségük van, intézkednek is. 
Megvannak azok a világosan lefektetett korlátok, amelyek között a rendőrség tehet 
valamit. Van ennek egy másik oldala is, mert nekik, mint rendőröknek abból a 
szempontból is oda kell figyelni, hogy ha ezek a hajléktalan személyek akár egészségi 
állapotuknál, akár kiszolgáltatott helyzetüknél fogva veszélybe kerülnek, róluk nekik olyan 
módon gondoskodniuk kell, mert nem nézhetik azt sem tétlenül, hogy ott fagyjon meg az 
utcaszélén, vagy egészségi állapota miatt ne kerüljön ellátásra. Tehát nekik van ilyen fajta 
gondoskodási kötelezettségük is. Ez nem a mostani problémakörhöz csatlakozik 
szorosan, de ez feladatuk, ők ezt ellátják, de nem csak büntetik, nem csak vegzálják a 
hajléktalanokat, hanem van ilyen gondoskodási kötelezettségük is. 
 A másik része, hogy nagyon nehéz azokat az emberek meggyőzni arról, hogy minden 
rendben van, akiknek a mindennapjait esetleg zavarják, vagy a minőségét ezeknek a 
mindennapoknak rontják, de azzal, hogy ezeket az embereket onnan elzavarják, a 
problémák nem szűnnek meg. Itt tényleg összefogásra van szükség egyrészt úgy, hogy a 
rendőrök megpróbálják a lehető legteljesebb mértékben törvényes keretek között tartani 
az ő magatartásukat. Amikor ez a magatartásforma olyasvalamiben nyilvánul meg, ami 
bármilyen szintű jogszabállyal ellentétes, akkor igenis, oda fognak menni, intézkedni 
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fognak és fel fognak lépni ellene. De sok esetben a közös segítség, vagy a közös 
elhelyezés lehet még az, ami megoldást jelent. Van kimutatásuk arról, hogy hol vannak 
hajléktalanszállók, segélyszervezetek, önkéntesek, vagy bármilyen szociális ellátó 
intézmény, ahol, ha probléma van, segítséget tudnak nekik nyújtani. Ez egy nagyon 
összetett probléma, ami nemcsak Edelényre jellemző, hanem ez a mai Magyarországhoz 
erősen hozzátartozik, és ahogy kapitány úr mondta, egyedül nem valószínű, hogy meg 
tudják oldani ezt a kérdést. Azt kéri, és azt várja el kapitány úrtól, és a rendőr kollégáktól 
is, hogy mindenki azt tapasztalja, hogy azok között a keretek között, amik rendelkezésükre 
állnak, a rendőrök a legvégső határig menjenek el és mindent tegyenek meg annak 
érdekében, hogy ne rajtuk múljon az, hogy ennek a kérdésnek a megoldása sikeres-e 
vagy sem. Itt biztos, hogy szükségük lesz az összefogásra és a társszerveknek a 
támogatására, mert ez egy nagyon nehéz probléma.  
A polgárőrséggel kapcsolatban számára igazán biztató, hogy ez a felvetés elhangzott, és 
hogy szükség van a polgárőrségre. Ahol nincs polgárőrség, ott mindenütt szorgalmazzák 
és kapacitálják a képviselő-testületet, a lakosokat, hogy társuljanak és szegődjenek 
hozzájuk ebben a kérdésben. Az, hogy itt ez az igény megfogalmazódott, azt jelenti, hogy 
a városban azért a gondolkodás nagyon biztató. Annyit tud ígérni, hogy soron kívül 
felveszi a kapcsolatot a BAZ. Megyei Polgárőr Szövetség elnökével abban a kérdésben, 
hogy ők tettek-e már valamit. Elsősorban rájuk számítana egy alkalmas jelölt felvetésében, 
vagy bármilyen szervezési segítségnyújtásban működjenek közre. Biztos, hogy ismert 
előttük az edelényi helyzet és probléma, de ha kicsit ráérdeklődik a főkapitány, biztos, 
hogy ennek katalizátor szerepe van és rövidebb időn belül valósul meg ez a dolog. Ebben 
a témában elég sok jogszabályváltozás történt, átalakult a polgárőr törvény, a működési 
feltételrendszer, és a kötelezető együttműködési megállapodás rendőr-főkapitánysággal 
elemi feltétele az ő járőrözésüknek, vagy a közterületen történő szereplésüknek. Ezek a 
szabályok mind azért születtek meg, mert egyrészt felértékelődött a polgárőröknek a 
szerepe, másrészt pedig, hogy ezeket mindenképpen és minden körülmények között 
törvényes keretek között kell tartani és arra a célra kell használni, amire annak idején az 
egész polgárőr tevékenység, vagy polgárőrség ideálja megszületett. 
Azt hiszi, hogy a garanciális feltételek megvannak, és ha a személyi feltételekben lesz 
előbbre lépés, akkor rajtuk nem fog múlni, soron kívül meg fogja kötni az együttműködési 
megállapodást az edelényi polgárőr egyesülettel és a fél szeme mindig rajta lesz azon, 
hogy hogyan működik. Reméli, hogy ez hamarosan teljesülni fog. Nem tudja, hogy 
mennyire közismert az információ, de a megyében jelentős átalakulás ment végbe, 
próbaüzemként az országban „Pilot-program” keretében Vas megyével közösen B-A-Z. 
megyében is már működik az egy megye, egy ügyelet rendszer. Ez azt jelenti, hogy az 
ügyelet és a közterületi tevékenységnek az irányítása fizikailag Miskolcon helyezkedik el. 
A korábbi ügyeletesek, akik az intézkedéseket irányították, illetve igazgatták a járőröket, 
az autók mozgását, azok most már fizikai valójukban is Miskolcon vannak. Bízik abban, 
hogy ebből semmit nem érzékeltek az edelényi lakosok, mert egy sokkal korszerűbb 
technikával, egy sokkal közvetlenebb műszaki kapcsolattal működik ez a dolog. Miskolcról 
azt tapasztalták, hogy zökkenőmentesen történt meg ez az átalakulás, átszervezés.  
 
 
Egyetlen egy változás következett be, ami a lakosság részéről talán érzékelhető, vagy 
észrevehető, mégpedig, ha felhívják a rendőrséget, és azt a bizonyos számot tárcsázzák, 
akkor a kolléga nem itt az edelényi kapitányságon veszi fel, hanem a miskolci központi 
ügyeleten. A kitűzött cél, hogy ez megvalósuljon maradéktalanul. Véleménye szerint 
ennek nem szabad semmilyen hátrányos következményekkel járnia a mindennapi rendőri 
intézkedésekre, sőt a tapasztalataik szerint sokkal hatékonyabb és sokkal egyszerűbb a 
járőröknek és a közterületi tevékenységnek az irányítása azért, mert nagyságrendekkel 
korszerűbb technika került bevezetésre.  A központi ügyeleten helyet foglaló kollégák, akik 
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irányítják a rendőri munkát, egy olyan válogatáson estek keresztül, akik a legjobbak, 
legtalpraesettebbek és a leginkább ilyen irányú tapasztalatokkal rendelkeznek. Bízik 
abban, hogy ezzel kapcsolatban is a későbbiekben csak pozitív visszajelzéseket fognak 
kapni a lakosság részéről. 
 
Polgármester  ezek után kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve 
elmondta, hogy a beszámoló színvonalas, mindenre kiterjedő, a bizottsági ülésen 
elhangzott kérdésekre is kielégítő válaszokat kaptak. A bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolja. Végezetül a bizottság és a saját nevében is köszönetét fejezte ki 
kapitány úrnak és a személyi állománynak az elvégzett munkájáért. A további eredményes 
munkához kitartást, sok erőt, és kitartást kíván. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság  az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai egy 56 oldalas 
beszámolót tarthatott a kezében, amely teljes részletességgel bemutatja az Edelényi 
Rendőrkapitányság és a térség összes rendőri tevékenységét. Megköszöni rendőrkapitány 
úrnak és személyi állományának a 2012. évben végzett munkáját. 
 
Virág Tamás képviselő arról szólt, hogy egy város életében a városban lakók 
nyugalmának, biztonságérzetének a megőrzése elsődleges feladat. Úgy ítéli meg, hogy 
ezeket a feladatokat a városi rendőrkapitányság teljesítette. Akkor jó egy rendőri munka, 
amikor észrevétlenül tevékenykedik, ellenben mindenre reagál a szükséges mértéknek 
megfelelően, nem eltúlozva a szerepüket, nem előtérbe helyezve az ő intézkedésüket, 
ezzel esetleg feszültséget okozva.  
Úgy érzi, ez a rendőrkapitányság a szükséges mértéknek megfelelően folyamatosan 
intézkedik a közrendet, közbiztonságot megsértőkkel szemben, ezáltal fenntartják a város 
nyugalmát, biztonságérzetét. Ehhez gratulál. 
Ez a beszámoló nagyon magas színvonalú, mindenre kiterjedő, sőt az az érzése támadt, 
hogy kapitány úr meg akarja előzni a kérdéseiket, mert mindenre válaszol. Úgy értékeli, 
hogy az eddig is magas színvonalú rendőri munka Edelényben tovább erősödött, a 
kapitányság munkája elismerésre méltó, melyhez ezúton is gratulál. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő elmondja, hogy a borsodi városrészen elég sok 
probléma adódik a közrend- és közbiztonsággal kapcsolatban. Pozitív tapasztalatai voltak 
és vannak ebben az irányban, bármilyen lakossági jelzés, vagy általa tett jelzés jutott el a 
rendőrségre, azonnal reagáltak, kijöttek a helyszínre és rendezték a dolgokat, sőt 
folyamatosan ellenőrizték azt a területet, ahol erre szükség volt.  
 
 
Pedagógusként munkaterületéről szeretne néhány dolgot megemlíteni, mint pl. minden 
iskolában iskolarendőri tevékenységet is folytatnak, szeretné ezt megköszönni, nagyon jó 
a kapcsolatuk, bármi adódik, az intézményben azonnal megjelenik az iskolarendőr, aki 
segíti a tevékenységüket. Kiemelte a DADA-program jó működését, továbbá üdvözölte az 
ez évben bevezetésre került új szabály szerint, hogy  a rendőrjárőrök ellenőrizhetik a 
csavargó tanulókat, és elmondhatja, hogy már az első hetekben pozitív tapasztalatuk volt 
ezzel kapcsolatban. 
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Magyar Árpádné képviselő köszönetét fejezte ki kapitány úrnak és kapitányság 
dolgozóinak a végzett munkájukért. Úgy ítéli meg, hogy Edelényben nagyon jó a közrend- 
és közbiztonság, éjszaka is végig mer menni egyedül a városon anélkül, hogy bántódás 
érné. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke egy-
két apróságra szeretne kitérni, amely bizottsági ülésen elhangzott, és mint főkapitány úr is 
elmondta, hogy az elmúlt években nagyon jó volt és most is nagyon jó a rendőrség 
kapcsolata. Szeretné megköszönni azt a segítséget, amit az elmúlt évben nyújtottak 
ahhoz, hogy ez évben a Borsodi úton és a Miklós Gyula úton – ha minden jól megy – 
megépülhessen a két gyalogos átkelő, amelyre már régóta várnak Edelény lakosai, hiszen 
a tervek, a szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak. Egy közlekedésbiztonsági 
bejárás keretén belül remélhetően felül tudják vizsgálni a forgalmat szabályozó táblákat, 
melyhez kapitány úrtól ígéretet kaptak, és amelyre szintén igény van a lakosság részéről. 
Az elmúlt évben a fő út mentén ez megoldódott, viszont Edelény város területén van még 
néhány problémás szakasz. 
Végezetül megköszönte a kapitányság dolgozóinak a munkáját, kitartást, erőt, egészséget 
kíván az elkövetkezendő időszak feladataihoz. Annyit kért még,  hogy fejtsenek ki lobbi 
tevékenységet Edelény város érdekében azzal kapcsolatosan, hogy ha pályázatot 
nyújtanak be térfigyelő rendszer kialakítására, akkor az nyerjen is.  
Tudja, hogy főkapitány úrhoz megannyi település tartozik, viszont azt talán kérheti, hogy 
lobbizzanak annak érdekében, hogy ebbe a kalapba minél több pénz kerüljön, hiszen, ha 
sikerülne térfigyelő rendszert kialakítani a városban, az nagyban segítené az edelényi 
rendőrkapitányság dolgozóinak a munkáját is, illetve talán megkönnyítené az edelényi 
lakosok életét is. 
 
Polgármester  számára nagy megtiszteltetés, hogy főkapitány úr személyes jelenlétével 
tisztelte meg a képviselő-testületi ülést, és ezt nem véletlenül mondta. Ez számára azt is 
jelenti, hogy odafigyel Edelényre, az edelényi térségre, a rendőrök munkájára, a 
közbiztonságra, ami nyílván azon túl, hogy az edelényi kapitányság vezetője és állománya 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a város és a térség lakossága a jelenlegi 
körülményekhez képest biztonságban érezhesse magát, biztonságban élhesse 
mindennapjait, ezért csak köszönettel tartoznak mindannyian. A kapcsolata elég szoros 
kapitány úrral, és ha nem is naponta, de havonta egy-két alkalommal szót váltanak 
egymással. Ezekre a telefonhívásokra általában azért kerül sor, mert személyesen jelez ő 
is olyan problémákat, amit éppen abban a pillanatban tapasztal és kapitány úr, illetve az 
állomány gyakorlatilag azon nyomban intézkedik. Az egyik jelzés éppen tegnap délben 
történt, egy nagyon részeg férfi a fő úton a padkától a felezővonalig össze-vissza 
csámborgott, ezt jelezte kapitány úrnak, aki azonnal küldte a járőröket. Arra kéri 
képviselőtársait és a lakosságot, hogy ha személyesen tapasztalnak bármiféle 
szabálysértést, vagy törvénysértést, akkor azt jelezzék, mert biztos, hogy a kapitányság 
dolgozói minden tőlük telhető dolgot megtesznek.  
A térfigyelő kamerák problémájával kapcsolatban kéri kapitány urat, hogy ha egy pici 
lehetősége van, segítsen abban, hogy lehetőleg részesüljenek ebben a központi 
támogatásban. Szükségük lenne rá annak ellenére, hogy aránylag jó a közbiztonság a 
városban, de nyílván, ha egy térfigyelő rendszert ki tudnának építeni, az egy fokozott 
biztonságot nyújtana a város lakóinak, és valószínűleg ki tudnák szűrni azokat a fiatalokat, 
akik esténként, éjszakánként randalíroznak, kukákat, padokat, stb. borogatnak fel. Ezeket 
valószínűleg rövid úton ki lehetne szűrni. Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony 
jelezte számára, hogy több edelényi vállalkozóval beszélt, akik anyagilag is 
hozzájárulnának ahhoz, hogy egy nyertes pályázatot saját pénzből kiegészítenének és 
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esetleg még komolyabb rendszert tudnának kiépíteni. Reméli, hogy ebben az évben ezt 
sikerül megvalósítani és akkor még nagyobb biztonságban tudhatják a város lakosságát. 
 
Dr.Vereckei Csaba  megyei főkapitány elmondja, hogy ő megyeszerte nagyon sok testületi 
beszámolón, közmeghallgatáson, lakossági fórum részt vesz, elég végletes 
véleményekkel is találkozik. Nem számított arra, - ismerve a kollégái munkáját – hogy 
Edelényben komoly kritikával fogják őket illetni, de meglepődött, hogy milyen egységes és 
egyhangú ez a vélemény, amivel köszönetet mondtak, és kifejezték ezt a pozitív 
értékítéletet, amit megköszön. Ami a varázsszó volt és számára a legbecsesebb, az, hogy 
azt hallotta, azonnal reagálnak a problémákra a rendőrök. Nem biztos, hogy mindig, 
mindent meg tudnak oldani, és mindenben megtalálják a megoldást, és azonnal 
megfogják a tettest, de ha azonnal reagálnak és minden tőlük telhetőt megtesznek, akkor 
amit elvárnak tőlük, azt már teljesítették. Ezt fogja javasolni a megyében regnáló többi 
rendőrkapitány részére is, hogy valahol ez lehet az igazán nagy titok, a gyógyír a 
problémákra, és hogy ha ez ilyen egyértelműen átjön, akkor ezt köszöni a testületnek, az 
edelényi rendőrkapitányságnak, mert nagy bajokat úgy lehet elkerülni, ha a kis bajokkal 
foglalkoznak időben, és ezt itt jól csinálják.  
Ennek viszont van egy elég komoly ára, az, hogy nagyjából napi 24 órából és a hét 
minden napján kell elérhetőnek lenni, készenlétben lenni és odafigyelni.  Nem a 
csillagháborús technika a megoldás, hanem az emberi hozzáállás, ha ezzel nincs baj, 
akkor az összes többi problémára meg fogják találni közösen a megoldást. 
A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy ez nem egy varázsszer, de nagyon 
hasznos, több célra lehet használni. Lehet bűnmegelőzésre használni, felderítésre, ha már 
megtörtént a baj. Számos önkormányzat nyújtott be pályázatot és gondolkodik ebben a 
megoldásban, csak úgy, mint Edelény Város Képviselő-testülete is. Ehhez egy kérést 
fűzne és azt az ígéretét, hogy akár pályázati források megkeresésében, akár a pályázati 
anyag elkészítésében, akár a tényleges megvalósításban az eddigi tapasztalataikat, 
szakmai hátterüket felajánlja és biztosítani fogja. A kérése az, hogy ha ez ténylegesen a 
megvalósítás fázisába kerül és erről születik egy döntés, akkor az ő közreműködésükkel 
menjen. Nagyon kínos a helyzet, amikor mint rendőröket meghívják a térfigyelő 
kamerarendszer átadására és akkor szembesülnek azzal, hogy lett egy ilyen, és sokszor 
bebizonyosodott, hogy használhatatlan és alkalmatlan arra a célra, amire kellene. 
Egyrészt vannak a működésnek szigorú szabályai, amelyek előírják, hogy a rendőrség 
írásos előterjesztését követően egy többségi testületi döntés birtokában lehet ebbe 
belefogni. A lényeg nem is ez, hanem az, hogy az a kamera arra a helyszínre legyen 
kihelyezve, ahol tényleg indokolt, és ahol gyakorlati haszna is van, másrészt pedig az 
egész technika olyan legyen, hogy az alkalmas legyen arra célra, amire szánják, mert ha a 
kamera éjszaka, vagy rossz időben nem lát, és nem lehet irányítani, nem lehet közelíteni 
vele, akkor gyakorlati haszna nincs. Igazából egy új lehetőség az általa említett központi 
ügyelet életre hívásával is megnyílt. Ha technikailag kompatibilis kamerarendszer kerül 
valahol telepítésre és létrehozásra, akkor az a funkció is üzemelhet majd a jövőben.  
Nem a kamerarendszer-figyelés, a térfigyelés feladatának az átvétele nyílik meg a 
központi ügyeletükben, hanem ott egy video-falon az oda jeleket küldő kameráknak a 
használatát úgy tudja megvalósítani az éppen szolgálatban lévő ügyeletes, hogy ha azt 
mondják, hogy Edelényben az ifjúsági ház környékén rendőri intézkedésre okot adó 
körülmény van, akkor ő egy gombnyomással annak a kamerának a képét be tudja hívni 
Miskolcon. Így még közvetlenebbül, még hatékonyabban tudják a rendőröket irányítani, 
mert meg tudják mondani, hogy oda mennyi ember kell, milyen eseményekre készüljenek. 
Tehát ez technikai kérdés, és ha ezt előzetesen egyeztetik a BAZ. Megyei Rendőr-
főkapitánysággal és az arra kijelölt szakmai szervezeteivel, akkor vélhetően a kialakításra 
kerülő kamerarendszer ilyen szolgáltatást is tud majd nyújtani. Bízik benne, hogy sikerül 
majd megtalálni a szükséges forrásokat. 
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Polgármester elmondja, hogy tavaly a kamerarendszer megvalósítására benyújtották a 
pályázatot, és akkor az előkészítés úgy zajlott, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai a 
rendőrség munkatársaival közösen jelölték meg azokat a pontokat a városban, ahová 
kamerákat szeretnének felszereltetni. Tehát itt mi sem természetesebb, hogy a 
rendőrséggel szorosan együttműködve valósuljon meg. Az rendkívül jó dolog lenne, hogy 
a központi ügyelet és a térfigyelő kamerarendszer kapcsolata megvalósulhatna, amely egy 
óriási lépés lenne a bűnmegelőzésben és a felderítésben. 
Végezetül köszönetet mond főkapitány úrnak, kapitány úrnak és munkatársainak a 
munkájáért, további jó munkát, erőt, egészséget kíván ehhez az embert próbáló 
feladathoz. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta 
a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
56/2013.(III.20.)   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 2012. 
évi Edelény város közrendjének- és közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Rendőrkapitányságnak a 2012. évi Edelény város 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót – e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi állományának 
2012. évben a közrend- és közbiztonság érdekében 
végzett eredményes munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  

 
Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy tavaly miért kellett a Tóth Árpád út 11. szám 
alatti épületet a védett épületek közé felvenni, ha most emiatt módosítani kell a rendeletet. 
 
Polgármester jelzi, hogy ez a rendelet 2003-ben születet, amelynek mellékletében 
megtalálható, hogy ez az épület is helyi védettség alá kerül. Ez 2003-ban történt és nem 
tavaly módosították. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy 2012. április 26-án módosították ezt a 
rendeletet, akkor egészült ki, ez az épület is védettség alá került és akkor nem csak ezt az 
egy épületet vették be. 
 
Vártás József jegyző jelzi, hogy a 2012. évi módosítás nem érintette ezt az épületet, csak 
a hatályba léptető rendelkezéseknek a hatályon kívül helyezését. Az akkori módosítás az 
5. § (2) bekezdését érintette, ami a záró rendelkezésekről szól, illetve az alaprendelet 
korábbi módosító rendeleteinek a hatályon kívül helyezését. Ezek beépítésre kerültek az 
egységes szerkezetű rendeletbe, nem érintett védelemben lévő épületeket, illetve 
értékeket, nem bővült és nem is szűkült azzal a rendeletmódosítással. 
 
Polgármester elmondja, hogy a 2003-as alaprendeletben szerepel ennek az ingatlannak 
a helyi védettsége. Egyébként a helyzet az, hogy a jelenlegi tulajdonos kéri, hogy az 
épületet elbonthassa. Azzal indokolta a kérését, hogy leromlott az állapota és sajnos nem 
lehet mit kezdeni az épületben évek óta tanyázó hajléktalanokkal. Egészségügyi, 
járványügyi szempontokból is veszélyes ez az épület. A főépítész úr is adott véleményt 
ezzel kapcsolatban, miszerint ha csak építész szemmel nézi, akkor ő azt javasolja, hogy 
ne vonják ki a helyi védettség hatálya alól ezt az ingatlant. A véleménye az, hogy nem 
volna szabad ezt az épületet elbontani, mert olyan értéket képvisel, viszont a másik része 
a dolognak, miután az árvíz után járt ott, kb. 1.20 cm víz állt az épületben, és ez az épület 
homokkőből, valamint téglából épült annak idején, a szomszéd felé eső fal jelentősen 
megroggyant. Rendkívül nehéz ez a kérdés, ezért mondta jegyző úrnak, hogy „fussanak 
még egy-két kört” és vegyék le napirendről. Jegyző úr elmondta, hogy a bizottságoknak 
egybehangzó volt a támogatása ennek az előterjesztésnek, ezért gondolta azt, hogy 
mégiscsak tárgyalják. Nehéz kérdés, tanácstalan abban, hogy milyen döntést hozzanak, 
ezért inkább azt javasolja, hogy vegyék le napirendről. 
A rendelet-tervezet napirendről való levételét szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezet napirendről történő levételét 11 igen szavazattal 
egyhangúlag – határozathozatal nélkül – elfogadta. 
 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes hivatali elnevezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
8/2013.(III.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
EGYES HIVATALI  ELNEVEZÉST TARTALMAZÓ  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETEK  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. alcím és a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  

a 2. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, 

a 3. alcím tekintetében a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az 5. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény  3. § (1)-(2) bekezdései, 
a 4. § (3) bekezdése, a 19. §, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (6) bekezdése, a 23. § (3) 
bekezdése, a 34. §., a 36. § (2) bekezdése, a 84. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 

 

 

 

 

 

 

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a 7. alcím tekintetében a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, a 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A § (3) bekezdésében, a 
45. § (2) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében és az 58/B (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.15. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, 



 

 

 

14 

 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II.2.12. és a  2.13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

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

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A helyi címer és zászló használatának rendjér ől, valamint a közterületek, 
középületek fellobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10 .) önkormányzati rendelet 
módosítása  
  

1. § (1)  A helyi címer és zászló használatának rendjéről, valamint a közterületek,   
középületek fellobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.1) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„d) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tisztségviselői részére kizárólag 
protokalláris felhasználásra készített levélpapír fejlécén, a Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal osztályairól kimenő iratok fejlécén, a polgármester, 
alpolgármester, a jegyző, aljegyző, az osztályvezetők, önkormányzati 
képviselők, illetve az önkormányzati intézmények vezetői részére készített 
névjegykártyákon.” 

 
(2) A R.1 13/A. § (1) bekezdésében a „Edelényi Polgármesteri Hivatal” szövegrész 

helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 
 

2. Az önkormányzat tulajdonában lév ő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésér ől szóló 7/1994. (IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
 
2. §  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdésében az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya” szövegrész 
helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya” szöveg, a 
melléklet 4/a. és 9. pontjában az „Edelényi Polgármesteri Hivatal” szövegrész 
helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

3. A temet őkről és temetkezési tevékenységr ől szóló 35/2000.(XII.01.) önkormányzati  
rendelet módosítása 

 
3. §  A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.01.) 

önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésében az „ Edelényi Polgármesteri 
Hivatalával”  szövegrész helyébe az „ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalával”    
szöveg lép. 

 
4. A közterület rendjér ől és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormán yzati 

rendelet módosítása 
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4. § A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet 3.§ (8) bekezdésében az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Osztály” szövegrész helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg, a 8. § (9) bekezdésében az „ Edelényi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával” szövegrész helyébe az „Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályával” szöveg, a 11. § (7) bekezdés 
a) b) és c) pontjaiban az „Edelényi Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az 
„Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, valamint a 11. § (8) 
bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya” 
szövegrész helyébe a „Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal Igazgatási és 
Szociális Osztálya”szöveg lép. 

 
5. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és hel yiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/006.(III.27) önkormányz ati rendelet módosítása 
 
5. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) 
bekezdésében, a 10. § (15) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében az „ 
Edelényi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály” szövegrész 
helyébe az  „Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal Igazgatási és Szociális 
Osztálya” szöveg,   a 26. § (2) bekezdésében az „Edelényi Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
6. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5 /2012.(II.16.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

6.§ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati 
rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Osztály” szövegrész helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg lép. 

  
7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
7.§  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet  8. § (2) bekezdés h) pontjában, valamint a  
 8. § (4) bekezdésében az „Edelényi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális 

Osztály” szövegrész helyébe az „Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
Igazgatási és Szociális Osztály” szöveg lép.  

 
8. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló va gyonnal való rendelkezés 

szabályairól 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendele t módosítása 
 

8.§  Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés f) 
pontjában, a 14. § (8) bekezdésében, a 19. § (1) és (7) bekezdésében, valamint a 
mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat ötödik rész 29.) b) pontjában 
szereplő Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe „Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 
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    Vártás József                             Molná r Oszkár 
        jegyző                                 polgármester 
      
  
   
Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. március 20. 
napján. 
          

Vártás József 
jegyző 

 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előadó: polgármester 

 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Baricska Jánosné  képviselő módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezet 34. § (2) 
bekezdéséből kerüljön ki az „amennyiben az előterjesztés kiküldésére az ülés kezdő 
időpontját megelőző 24:00 órán belül került sor” szövegrész. Azzal indokolja, hogy mivel a 
rendkívüli ülést nem lehet előre tervezni, és sokszor kevés az idő, ha 24:00 órán túl 
érkezik meg az előterjesztés, és lehet, hogy éppen Miskolcon van, így csak este tudja az 
anyagot átolvasni, így a 24:00 óra nem 24:00 óra, módosító javaslatot nem tud tenni. Ezért 
azt javasolja, hogy maradjon az eredeti változat, ami korábban is volt. 
 
 
Polgármester  azt mondja, nézzék meg, hogyan fog működni a dolog, neki ez nincs 
ellenére. Meglátják majd, hogy az élet hogyan hozza. 
 
Vártás József  jegyző elmondja, hogy képviselő asszonnyal beszélt erről a módosító 
javaslatról, és csak azt szeretné elmondani, hogy az előkészítés során ezt a módosítást ő 
eszközölte ebben a tervezetben, és mint jegyző úgy látta, hogy az eddig bevett gyakorlatot 
öntenék papírformába.  
Többször átolvasva és leírva ezt a mondatot, hogy „rendkívüli ülésen, és a rendes ülés 
napirendjére polgármesteri indítványra felvett napirendhez kapcsolódóan, amennyiben az 
előterjesztés kiküldése az ülés kezdő időpontját megelőző 24:00 órán belül kerül sor, a 
képviselő szóban is tehet módosító javaslatot.”  
Ezt úgy értelmezi, mint előkészítő, hogy rendkívüli ülésen bármikor, rendes ülésen pedig 
amennyiben sürgősségi indítvány, vagy polgármesteri indítvány alapján kerül napirendre 
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az előterjesztés és 24:00 órán belül kerül kiküldésre. Tehát rendkívüli ülésen szóban lehet 
tenni akár mikor megy ki az előterjesztés, rendes ülésen pedig 24:00 órán belül. 
 
Polgármester : Ő is így értelmezi, ha rendes ülésekre az időben meghívóban kiküldött 
napirendekhez ugyan úgy mint eddig, írásban lehet módosító indítványt tenni, amit 
testületi ülésen osztanak ki, ahhoz lehessen szóban módosító javaslattal élni. 
 
Baricska Jánosné  képviselő szerint, ha ez így van, visszavonja módosító javaslatát, de 
úgy értelmezte, hogy nincs lehetősége a rendkívüli testületi ülésen módosító javaslattal 
élni, hogy ha a 24:00 órán belül érkezett meg a képviselőhöz. Erre mondja azt, valószínű, 
hogy 24:00 órán túl két nappal előtte is kijöhetett, csak épp nincs otthon, és nincs ideje 
elolvasni és írásban módosító javaslatot benyújtani. Úgy értette, hogy egy kalap alá van 
véve a rendes és rendkívüli ülés is. 
 
Polgármester  szerint nem kell képviselő asszonynak visszavonni a módosító javaslatát, 
mert az eddig bevett gyakorlatot most írásos formába öntik. Azt kéri maradjon a módosító 
javaslat és szavazzanak róla. 
Ezt követően szavazásra bocsátja Baricska Jánosné képviselő asszony által tett módosító 
javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester  módosító javaslatot tesz, melyet az alábbiakban ismertet: 
 
A rendelet-tervezet 4. melléklet 1. pont 1.2. alpontja egészüljön ki az alábbi 1.2.9 ponttal 
és ezzel egyidejűleg a 4. melléklet 3. pont 3.1. alpontja kerüljön törlésre. Az 1.2.9 a 
következőképpen szólna: „gyakorolja az önkormányzat valamennyi közbeszerzési eljárása 
esetén az ajánlatkérőt megillető döntési jogosultságot – a tanúsítás, a békéltetési eljárás, 
a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat, az Európai Bizottság eljárása kivételével.” 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Polgármester  a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta következő rendeletét. 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2013.(III.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL  
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában, 

a 43.§ tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51.§ (2) bekezdésében, 

az 57.§ (2) bekezdés tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (4) 
bekezdésében,  

a 64.§ tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) 
bekezdésében, 

a 68.§ tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10.§ (6) 
bekezdésében, 

az 1. melléklet II. 2.23 pontja tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ (3) bekezdésében, 

az 1. melléklet 2.25 pontja tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.12 és 2.13 pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:  

Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). 
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 

 

(2) Az önkormányzat képviselő-testületének megnevezése: 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület). 

(3) A közös önkormányzati hivatal elnevezése:  

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati 
hivatal). 
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

(4) A képviselő-testület bizottságainak elnevezése: 

a) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
(a továbbiakban: Humánpolitikai Bizottság); 
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b) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság); 

c) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság). 

(5) Az önkormányzat működési és illetékességi területe: Edelény város közigazgatási 
területe. 

(6) Az önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, 
körben az önkormányzat elnevezését, székhelyét, és sorszámát. 

(7) Az önkormányzat körbélyegzőjét kell használni: 
a) a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei, rendeletei és határozati kivonatai 

hitelesítésére, 
b) képviselő-testület által adományozott okleveleken, 
c) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait rögzítő dokumentumokon. 

(8) A képviselő-testület bizottságainak körbélyegzője középen tartalmazza a 
Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését, székhelyét, és sorszámát. 

(9) A közös önkormányzati hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a 
Magyarország címerét, körben a közös önkormányzati hivatal elnevezését, 
székhelyét, és sorszámát. 

2.§ Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe:  www.edeleny.hu 
 
3.§ (1) Az önkormányzat által alapított jelképek: 

a) városi címer, és 
b) városi zászló. 

(2) Az önkormányzat által alapított jelképekkel kapcsolatos szabályokról az 
önkormányzat önálló rendeletet alkot. 

4.§ Az önkormányzat helyi kitüntető címeket és díjakat alapít, és adományoz, melyek 
alapításáról és adományozásának szabályairól önálló önkormányzati rendeletet alkot. 

5.§ Az önkormányzat testvértelepülései: 
 

a) Bad Sobernheim (Németország); 
b) Siewierz (Lengyelország); 
c) Szepsi (Szlovákia); 
d) Worb (Svájc). 

 
 
 

II. Fejezet 
A Képvisel ő-testület 

1. Az önkormányzat feladatai és hatásköre 

6.§ (1) Az önkormányzat ellátja azokat a kötelező feladatokat, melyeket számára törvény 
állapít meg. 

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) alapján önként vállalt feladatok felvállalását megelőzően fel 
kell mérni, hogy képes-e az önkormányzat a feladatellátás gazdasági feltételeinek 
folyamatos biztosítására. 
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(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:  
 

a) sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 
b) szociális alapszolgáltatások körében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
c) szakosított szociális ellátás (idősotthoni ellátás), 
d) művelődési és közművelődési feladatok (városi televízió, múzeum), 
e) idegenforgalmi tevékenység, 
f) sportlétesítmények működtetése, 
g) önszerveződő közösségek, szervezetek működésének támogatása. 

 
 (4) Az önkormányzat szakágazati besorolását, valamint alaptevékenységének 

szakfeladatszámát és megnevezését a 3. melléklet tartalmazza. 

7.§  (1) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója a munkatervben foglaltak szerint beszámol a 
képviselő-testületnek az általa hozott döntésekről. 

2. A képvisel ő-testület m űködése 

8.§ A képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő. 

9.§ A képviselő-testület 
a) alakuló, 
b) rendes, 
c) rendkívüli és  
d) ünnepi 

      ülést tart. 

A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi üléseit azok helyétől 
függetlenül a nyilvánosság biztosítása érdekében az Edelényi Városi Televízió élőben, 
vagy felvételről közvetíti. 

10.§ Az alakuló ülés napirendje: 

a) Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, 
b) az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, valamint a 

megbízólevelek átadása, 
 
 
 

c) polgármesteri ciklus-program ismertetése, 
d) polgármester illetményének megállapítása, 
e) szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása, 
f) bizottságok megválasztása, és bizottsági tagok eskütétele, 
g) alpolgármesterek választása, 
h) alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása, 
i) tanácsnok választása, 
j) egyebek. 

11.§ (1) A képviselő-testület rendes ülését évente legalább hat alkalommal, az éves 
munkaterve szerint tartja. 

(2) A képviselő-testület alakuló és rendes üléseinek helye a munkatervben kerül 
meghatározásra. 
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12.§ (1) A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül (a továbbiakban: 
rendkívüli ülés), melyet a polgármester a rendes üléstől eltérő időpontban hívhat 
össze. 

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülésének helyét a polgármester jelöli ki. 

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülését a Mötv.-ról szóló törvényben foglaltakon túl 
össze kell hívni 

a) a helyi települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, és  
b) népi kezdeményezésre, ha annak a helyi népszavazásról és népi 

kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételei 
fennállnak. 

(4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt írásban a polgármesternél 
kell előterjeszteni – szöveges indokolással és döntési javaslattal - az ülés 
napirendjének, helyének és idejének megjelölésével. A polgármester az indítvány 
benyújtásától számított 15 napon belül lehetőleg a kezdeményező által megjelölt 
időpontra - köteles az ülést összehívni. 

13.§ (1) A munkaterv tervezetének elkészítéséről a polgármester iránymutatása alapján a 
jegyző gondoskodik, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(2)  A munkaterv készítéséhez: 

a) javaslatot kell kérni: 
aa) a képviselőktől, 
ab) a bizottságoktól, 
ac) a helyi települési nemzetiségi önkormányzatoktól. 

b) javaslatot tehetnek: 
ba) a helyben működő pártok és a hivatalhoz bejelentett civil szervezetek 
vezetői, 
bb) a helyi közszolgáltatást nyújtó szervek, 
bc) az önkormányzati intézmények vezetői. 

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell: 
a) az ülések tervezett időpontját, 
b) az ülés napirendjét és előadóit, 
c) azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be vagy amelyhez 

bizottsági állásfoglalás szükséges, 
d) az előterjesztések elkészítésének felelőseit, 
e) a napirend megtárgyalásához külön meghívottak megnevezését, 
f) a közmeghallgatás időpontját, 
g) az előterjesztések leadásának határidejét. 

(4) A munkatervet meg kell küldeni: 
a) a települési képviselőknek, 
b) a bizottságok nem képviselő tagjainak, 
c) a munkatervben érintett előadóknak, 
d) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, 
e) a helyben működő pártok és a hivatalhoz bejelentett civil szervezetek 

vezetőinek. 

3. Ciklus-program, gazdasági program 

14.§ A polgármester ciklus-programját az alakuló ülésen ismerteti a képviselő-testülettel. 
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15.§ (1) A képviselő-testület a Mötv.-tól szóló törvényben foglaltak alapján határozza meg 
az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgáló Gazdasági Programját. 

(2) A Gazdasági Program végrehajtásáról – az elfogadás, és felülvizsgálat évének 
kivételével – a polgármester minden év április 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-
testületet. 

4. A képvisel ő-testület ülésének összehívása, az ülés nyilvánossá ga 

16.§ A képviselő-testület ülését  
a) a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármesterek a polgármester által 

megjelölt sorrendben, vagy 
b) együttes akadályoztatásuk, és a tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, vagy 
c) valamennyiük együttes akadályoztatása esetén a korelnök 

hívja össze és vezeti. 
 

17.§ (1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának, kezdési időpontjának, a 
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó írásbeli meghívóval 
kell összehívni. 

(2) A rendkívüli ülés indokolt esetben telefonon is összehívható. A telefonon történő 
összehívás esetén a meghívó és az írásos előterjesztés az ülésen kerül 
kiosztásra. 

(3) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően 
lehetőleg 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót lehetőleg huszonnégy 
órával előbb ki kell kézbesíteni. 

(4) A kézbesítés elektronikus formában - a meghívó e-mailben, az előterjesztések 
internetes elérhetőségről történő letöltés útján - történik. Sikertelen kézbesítés 
esetén pendrive, vagy kompatibilis adathordozó útján történik a kézbesítés. Ahol 
a rendelet írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő a képviselők részére, azon az 
elektronikus úton vagy adathordozón történő kézbesítést is érteni kell. 
Amennyiben a közös önkormányzati hivatal részéről felmerülő technikai okok 
miatt elektronikus formában nem lehetséges, papíralapon történik a kézbesítés. 

(5) A bizottságok nem képviselő tagjai, és a tanácskozási joggal meghívottak részére 
az őket érintő meghívók és előterjesztések – amennyiben internetes 
hozzáféréssel nem rendelkeznek – papíralapon történik a kézbesítés. 

(6) A papíralapon történő kézbesítés tényét a képviselő, bizottsági tag, vagy az általa 
megbízott személy a kézbesítőív aláírásával igazolja. Az átvétellel megbízott 
személy nevét a képviselőnek, bizottsági tagnak írásban kell bejelenteni a közös 
önkormányzati hivatal jegyzői titkárságán a képviselő-testület alakuló ülését 
követő 30 napon belül. 

18.§ A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 
a) a jegyzőt, 
b) az aljegyzőt, 
c) a közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 
d) a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 
e) az országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét, 
f) a könyvvizsgálót az őt érintő napirendek tekintetében, 
g) az önkormányzati intézmények vezetőit, 
h) akinek meghívását a munkaterv tartalmazza, 



 

 

 

23 

 

i) a napirend szerint illetékes, az önkormányzatnál bejelentett és hivatalosan 
bejegyzett önkormányzat területén működő civil szervezetek vezetőit, 

j) akit a polgármester a napirendi pontra való tekintettel indokoltnak tart. 

19.§ (1) A meghívóval együtt a képviselők részére az írásos előterjesztéseket is 
kézbesíteni kell. 

(2) A tanácskozási joggal meghívottak közül valamennyi előterjesztést meg kell 
küldeni: 

a) jegyző, 
b) aljegyző, 
c) a közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
     részére. 

(3) Az országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjének és a 
könyvvizsgálónak a nyílt ülés anyagát kell megküldeni. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott esetben a tanácskozási joggal 
meghívottak csak az őket érintő napirendeket kapják meg írásban. 

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak valamennyi, míg az illetékes bizottság 
tagjainak a tárgykörébe tartozó előterjesztést kell megküldeni. 

(6) A lakosság tájékoztatása céljából a testületi ülés meghívóját meg kell küldeni a 
Városi Televíziónak. 

(7) A meghívót és az előterjesztéseket - a zárt ülés anyagának kivételével - meg kell 
küldeni a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum részére. 

(8) A testületi ülések meghívóját, nyílt üléseinek előterjesztéseit, a képviselőknek 
történő megküldéssel, míg a nyílt ülésen hozott döntéseit és a nyílt ülések 
jegyzőkönyveit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő 
felterjesztéssel egyidejűleg az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Zárt 
ülésen hozott döntést akkor kell közzétenni, amennyiben az személyiségi jogokat 
nem sért. 

 (9) A képviselő-testület ülésének idejéről, helyéről, napirendjéről a város lakosságát 
tájékoztatni kell: 

a) a meghívó közös önkormányzati hivatal székhelyének hirdetőtábláján 
történő kifüggesztésével és 

b) a Városi Televízió Képújságán keresztül. 

20.§ (1) A képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tart az 
érintett kérésére, melyhez az érintettet legkésőbb az ülésre szóló meghívó 
kiküldésének napjáig nyilatkoztatni kell írásban arról, hogy a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele. 

(2) A képviselő-testület Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendelhet 
el, melyhez az üzleti érdek sérelmét az érdekeltnek kell valószínűsíteni. 
Legkésőbb az ülésről szóló meghívó kiküldésének napjáig az érdekelt 
nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozat alapján, valamint ha az üzleti érdek 
önkormányzati érdekkörben merül fel, a polgármester javaslatára – a jegyző 
véleményének a figyelembevételével – a képviselő-testület elrendelheti, hogy az 
előterjesztést zárt ülésen tárgyalják. 

(3) A zárt ülés tartásának szükségességét az előterjesztő köteles előzetesen jelezni. 

(4) Zárt ülés megtartását: 
a) a polgármester, 



 

 

 

24 

 

b) bármely képviselő,  
c) a jegyző, és 
d) az érintett személy vagy szerv indítványozhatja. 

21.§ A képviselő-testület határozatképtelensége esetén ugyanazon napirendek 
megtárgyalására a képviselő-testületet 15 napon belül újból össze kell hívni. A 
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a 
képviselők számára. 

III. Fejezet 
A képvisel ő-testület elnöke, az elnök jogköre 

5. Az ülés, és a vita vezetése 

22.§ A polgármesternek – mint a képviselő-testület elnökének - ülésvezetési feladatai, és 
jogköre: 
a) megnyitja az ülést, megállapítja a jelenléti ív alapján számszerűen a 

határozatképességet és folyamatosan figyelemmel kíséri azt, 
b) előterjeszti a meghívó alapján a napirendi javaslatot és szavazásra bocsátja, 
c) napirendenként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, a bizottsági 

vélemények elhangzása után a jelentkezés sorrendjében megadja a szót a 
hozzászólásokra, 

d) a vita és az előterjesztés során elhangzott határozati javaslatokat és módosító 
indítványokat egyenként - az elhangzás sorrendjében - szavazásra bocsátja, 

e) megállapítja a szavazás eredményét, és kihirdeti a képviselő-testület 
határozatát, 

f) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
g) berekeszti az ülést, 
h) a szó megadása vagy annak megtagadása, 
i) a napirendi pont tárgyalásának elnapolására való javaslattétel,  
j) tartalmilag összefüggő napirendek együttes tárgyalására való javaslattétel. 

23.§ (1) A képviselő-testület minden előterjesztés, önálló indítvány és azzal kapcsolatos 
határozati javaslat felett külön-külön vitát nyit, amelynek során: 
a) az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt röviden szóban indokolhatja, 

kiegészítheti, 
 
b) az előadóhoz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket 

intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell, 
c) a válaszadással kapcsolatosan a képviselők és a tanácskozási joggal 

meghívottak további egy alkalommal kérdéseket tehetnek fel,  
d) a válaszadás után a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak 

észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik. 

(2) A hozzászóló az adott témában legfeljebb kétszer szólalhat fel. Az első 
hozzászólás időtartama témánként és hozzászólónként legfeljebb 5 perc, a 
második hozzászólás időtartama legfeljebb 3 perc. Harmadik hozzászólást a 
polgármester engedélyezhet. 

(3) A képviselő-testület esetenként - vita nélkül - dönt arról, hogy a tanácskozási 
joggal nem rendelkezők részére felszólalási jogot biztosít-e. 

(4) A napirend előadója válaszol a kérdésekre, hozzászólásokra, ezt követően a 
polgármester lezárja a vitát, összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat 
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szavazásra bocsátja. A vita lezárása után, a szavazás előtt az előterjesztő 
viszontválaszra jogosult, amelynek időtartama legfeljebb 3 perc. 

(5) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely kérdésben 
törvényességi észrevételt kíván tenni. A hozzászólás joga ebben az esetben a 
jegyzőtől nem tagadható meg.  

(6) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont 
tárgyalásának elhalasztását, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz és 
megjelöli a napirend tárgyalásának legközelebbi időpontját. 

(7) A képviselő-testület nyilvános ülésein a napirendhez kapcsolódóan - a képviselő-
testület külön döntése nélkül - szót kaphatnak az országos hatáskörű szervek 
képviselői, valamint meghívás esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal képviselője, és az országgyűlési képviselő. 

6. A polgármester egyéb feladatai, a tanácskozás re ndjének fenntartása 

24.§ A napirendi pont tárgyalása során a polgármester egy alkalommal tanácskozási 
szünetet rendelhet el. Ezt bármelyik képviselő kezdeményezheti. Vita esetén a 
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt a tanácskozási szünet 
elrendeléséről. 

25.§ Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja a tárgyszerűségre, 
tárgyra-térésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a polgármester a szót 
megvonhatja. 

26.§ A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik, melynek során: 
a) figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem méltó magatartást 

tanúsít, másokra sértő kifejezéseket használ, 
b) akinek magatartása az a) pont szerinti figyelmeztetés ellenére ismételten 

kifogás alá esik, azt rendre utasítja, ha a rendreutasítás eredménytelen, a 
polgármester kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület a képviselőt rója 
meg, melyről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 

c) ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely az ülés 
folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre 
felfüggeszti, 

 
 

d) ismétlődő rendzavarás esetén a képviselő-testület - vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel hozott – döntése alapján a rendbontót - a képviselő kivételével 
- az ülés helyszínének elhagyására szólítja fel. 

 
 

IV. Fejezet 
A képvisel ő-testület ülése 

 
7. A napirend megállapítása, elnapolása és a napire ndek fajtái 

 
27.§ (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a meghívó alapján a 

polgármester tesz javaslatot. A napirendet a képviselő-testület állapítja meg. 
Munkatervben szereplő napirend elmaradását az ülésen indokolni kell. 

(2) Rendelet-tervezetet csak önálló napirendi pontként lehet előterjeszteni. 

(3) Napirendi javaslaton kívüli téma sürgősségi indítvány esetén, valamint a 
polgármester külön indítványára tárgyalható. 
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(4) Sürgősségi indítványt a tisztségviselők, a bizottságok elnökei – bizottsági 
állásfoglalás alapján – vagy legalább négy képviselő együttesen, írásban 
terjeszthet elő. 

(5) Az indítvány a sürgősség tényének és rövid indoklásának ismertetése mellett 
legkésőbb a képviselő-testület rendes ülését megelőző napon 12.00 óráig a 
polgármesternél nyújtható be az előterjesztéssel együtt. 

(6) A sürgősségről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többségű szavazással 
dönt. 

(7) Ha valamely képviselő ellenzi a sürgősségi megtárgyalást, akkor a polgármester 
ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak - legfeljebb 2 
percben – a sürgősség tényének rövid indoklására. 

(8) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványozott kérdést a képviselő-
testület napirendként tárgyalja. 

(9) Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, vagy elismeri, de a téma az 
előkészítés hiánya miatt megtárgyalásra nem alkalmas, úgy azt a soron 
következő ülésre kell napirendi pontként felvenni. 

28.§ A képviselő-testület rendkívüli ülésén az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli 
ülés tartására irányuló indítvány vonatkozott, valamint a polgármester külön 
indítványa alapján napirendre vett téma. 

29.§ Az előterjesztés visszavonható, illetve a napirendi pont tárgyalása elnapolható. A 
napirend elnapolására vonatkozó javaslatot indokolni kell, s arról a képviselő-testület 
vita nélkül határoz, szükség esetén meghatározza a további előkészítés rendjét. 

30.§ A képviselő-testület a rendeletben meghatározott módon ülésének napirendjére 
felveszi  

a) a polgármesteri beszámolót, ezen belül: 
aa) a munkatervtől való eltérést és okait, 
ab) két képviselő-testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeit. 

b) a munkatervben szereplő előterjesztéseket, ezen belül: 
ba) a rendelet-tervezeteket, 
 
bb) a beszámolókat, jelentéseket és az ahhoz kapcsolódó határozati 
javaslatokat, 
bc) a tájékoztatókat, és egyéb bejelentések. 

c) az önálló indítványokat. 
 

8. Az előterjesztések, önálló és nem önálló indítványok 
 

31.§ (1) Előterjesztésnek minősül: 
a) a rendelet-tervezet, 
b) a beszámoló, 
c) a határozati javaslat, 
d) a tájékoztató, 
e) az indítvány. 

(2) Előterjesztés benyújtására jogosultak: 
a) polgármester, 
b) alpolgármesterek, 
c) bizottságok elnökei, 



 

 

 

27 

 

d) képviselők, 
e) jegyző, 
f) aljegyző, 
g) közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 
h) önkormányzati intézmények vezetői, 
i) akiket a képviselő-testület felkér, illetve kötelez. 

(3) Rendelet-tervezetet tisztségviselők, bizottságok elnökei, települési képviselők, a 
jegyző, és az aljegyző terjeszthetnek elő. 

(4) A képviselő-testülethez előterjesztést csak írásban lehet benyújtani. 

(5) Az előterjesztésekkel szemben támasztott követelmények: 
a) Tartalmi követelmények: 

aa) átfogó elemzés a jelenlegi helyzetről és az elérni kívánt eredményről, 
ab) a megvalósításhoz szükséges eszközök teljes körének bemutatása és 

javaslat azok biztosítására, 
ac) az egyes döntési lehetőségek, javaslatok indoklása, az érvek, ellenérvek, 

előnyök és hátrányok egyidejű bemutatásával, 
ad) a végrehajtás határideje és a felelős szervezetek, személyek 

megjelölése. 

b) Formai követelmények: 
ba) világos, áttekinthető szerkezet, egyszerű, közérthető, rövid, tömör 
fogalmazás, 
bb) tájékoztatás azokról a szervekről, bizottságokról, amelyek 

véleményezték és tárgyalták az előterjesztést,  
bc) rendelet-tervezet esetén a jogalkotásról szóló törvény, valamint a 

jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelet előírásainak betartása. 

(6) Egyszerűbb döntést igénylő ügyekben elegendő a határozati javaslat 
elkészítése. 

(7) Írásos előterjesztés a jegyző törvényességi ellenjegyzésével ellátva kerülhet a 
képviselő-testület elé. 

 

(8) Az önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotásra, szociális, 
egészségügyi, köznevelési, közművelődési intézményhálózat működési 
rendjének, tevékenységi körének meghatározására, átszervezésére, 
intézményvezetők kinevezésére irányuló előterjesztések a tárgy szerint érintett 
bizottság előzetes véleménynyilvánítása után terjeszthetők a testület elé. 

(9) Amennyiben az előterjesztés tárgya szerint érintett bizottság 
határozatképtelensége miatt az előterjesztést a bizottság nem tárgyalta meg - 
az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezetei kivételével, valamint ha azt jogszabály kötelezővé teszi - a 
képviselő-testület az előterjesztést napirendre veheti, és döntést hozhat. 

32.§ (1) A napirendek tárgyalásának sorrendjét lehetőleg az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 

a) polgármesteri beszámoló, 
b) rendelet-tervezet, 
c) beszámoló (jelentés) és határozati javaslat, 
d) sürgősséggel tárgyalandó javaslat, 
e) tájékoztató, 
f) napirend utáni felszólalás (nyílt ülés utolsó napirendi pontja után). 
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(2) A napirendek tárgyalásának sorrendjénél a képviselő-testület az egy témakörbe 
tartozó előterjesztéseket egymás után, együtt tárgyalja meg, függetlenül a 
megállapított sorrendtől. 

33.§ (1) A munkatervben nem szereplő képviselői önálló indítványt a rendes ülés napját 
megelőzően legalább 10 nappal írásban kell a polgármesterhez beterjeszteni. 

(2) A beterjesztéssel szemben támasztott követelményekre a 31.§ (5) bekezdésben 
foglaltak az irányadók. 

(3) Önálló indítvány alapján napirendi pontként a 31.§ előírásainak megfelelő 
rendelet-tervezet, vagy határozati javaslat vehető fel. 

34.§ (1) Napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő, nem önálló indítványok nyújthatók 
be: 

a) sürgősségi javaslat, 
b) módosító javaslat, 
c) bizottsági vélemény. 

(2) Módosító javaslatot bármely képviselő és a jegyző is benyújthat. A képviselő-
testület ülésén tárgyalt napirendi pontokhoz a képviselők írásban tehetnek 
módosító javaslatot. A javaslattevő módosító javaslatát és indoklását felolvassa a 
képviselő-testületi ülésen. A módosító javaslatokat a testületi ülést megelőző nap 
12.00 óráig kell leadni a polgármesternek. Rendkívüli ülésen, és a rendes ülés 
napirendjére sürgősségi, vagy polgármesteri indítvány alapján felvett napirendhez 
kapcsolódóan a képviselő szóban is tehet módosító javaslatot. 

(3) A napirend előterjesztője módosító javaslatát a vita lezárásáig szóban is 
megteheti.  

35.§ Az illetékes bizottság a rendelet-tervezethez, határozati javaslathoz – a benyújtott 
módosító javaslatokat is értékelő – véleményt nyilváníthat. A véleménynek az 
esetleges kisebbségi álláspontot is tartalmaznia kell. 

 
9. Tanácskozási jog, felszólalás 

36.§ (1) A felszólalások lehetnek: 
a) napirend utáni felszólalás, 
b) napirendhez kapcsolódó felszólalás, 
c) ügyrendi felszólalás. 

(2) A meghívottak a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 
Azok, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, a meghívásuk szerinti 
napirend vitájában vehetnek részt. 

37.§ (1) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezés 
sorrendjében a polgármester határozza meg. 

(2) A képviselő-testület ülésén a nem tanácskozási joggal jelenlévők közül eseti 
jelleggel az szólalhat fel, akinek a polgármester a képviselő-testület egyszerű 
többséggel hozott döntése alapján szót ad. 

38.§ (1) A napirend tárgyalását érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő két percre 
szót kérhet és javaslatot tehet. A képviselő-testület a javaslat felett vita nélkül, 
egyszerű többséggel határoz. 

(2) Napirend utáni – legfeljebb 5 perces időtartamú – felszólalásra a polgármestertől 
bármely képviselő – a tárgy megjelölésével – kérhet lehetőséget. Az erre 
vonatkozó kérést a írásban kell a polgármesterhez benyújtani az ülést megelőző 
nap 12.00 óráig. 
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(3) A megkérdezettnek az ülésen, de legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi 
választ kell adni. 

 
10. A képvisel ő-testület döntései 

 
39.§ (1) A képviselő-testület a napirendi pont vitájának lezárása után rendeletet alkot, vagy 

határozatot hoz a rendeletalkotás körébe nem tartozó érdemi döntést igénylő 
kérdésben. 

(2) A szavazás során előbb a módosító és kiegészítő, azt követően az 
előterjesztésben szereplő javaslatokról dönt a képviselő-testület. 

(3) A polgármester az eldöntésre váró kérdést úgy köteles feltenni, hogy a szavazás 
„igen”-nel vagy „nem”-mel történhessen. 

11. Rendeletalkotás 

40.§ (1) Az önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:  
a) a polgármester, 
b) a képviselők, 
c) a képviselő-testület bizottságai, 
d) a jegyző és 
e) a települési nemzetiségi önkormányzatok. 

(2) A kezdeményezőnek a rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtania. A 
polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén állást 
foglal a rendelet szükségességéről és meghatározza az előkészítés menetét. 

(3) Az önkormányzati rendeleteket a képviselő-testület szükség szerint felülvizsgálja. 
A felülvizsgálatra a képviselő-testület külön bizottságot alakíthat. Amennyiben 
külön bizottságot nem hoz létre a képviselő-testület, a felülvizsgálatot a rendelet 
tárgya szerinti illetékes bizottság, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság végzi el. 

 (4) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 

 

41.§ A rendelet-tervezetről szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell a jogalkotásról szóló 
törvény által előírt tartalmi elemeket. 

42.§ (1) A rendelet-tervezetet a (8) bekezdésben foglaltak kivételével társadalmi 
egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem 
állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel 
kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-
tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen. 

(2) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján (www.edeleny.hu) 
közzétenni, hogy annak céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a 
véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon 
rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére. 

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely 
a) sérti a közerkölcsöt,  
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, 
c) név nélkül érkezett. 

(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. 

(5) A beérkezett véleményeknek, a véleményezők nevének, és e-mail címének 
kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik. 
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Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket, a 
véleményezők nevét, és e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő 
három hónapon belül törölni kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok 
gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is, melyre a 
véleményezők figyelmét fel kell hívni. 

(6) A rendelet-tervezet előterjesztője mérlegeli a beérkezett véleményeket, és dönt 
azok elfogadásáról vagy elutasításáról. 

(7) A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelet-tervezetet 
tárgyaló bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé kell tenni. 

(8) Nem kell véleményezésre bocsátani 
a) a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, 
b) a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet, 
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, 
d) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait 

meghatározó rendelet-tervezetet, 
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival 

kapcsolatos rendelet-tervezetet, 
f)    a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő 

közérdek fűződik,  
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak 

magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket 
tartalmaz,  

h) a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására törvénysértés 
megszüntetése érdekében előkészített rendelet-tervezetet, valamint ha 

i)    az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati 
rendelet aláírt szövegétől, és a Mötv. 61.§ (3) bekezdése alapján az 
önkormányzati rendelet helyesbítésére már nincs lehetőség. 

 

(9) Kiemelkedő közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése 
esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 

(10) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől számított egy 
évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

 
43.§ (1) A rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja a közös önkormányzati 

hivatal székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztés.  

(2) Kihirdetni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet. A kihirdetés 
napja azonos a kifüggesztés napjával. 

(3) A kihirdetett rendeleteket az önkormányzat hivatalos honlapján meg kell jeleníteni, 
s a rendeletek hatályba lépéséről a lakosságot a Városi Televízióban 
megjelentetett közleménnyel tájékoztatni kell. 

12. Határozathozatal 

44.§ (1) A képviselő-testület a rendeletalkotás körébe nem tartozó érdemi döntést igénylő 
kérdésben határozatot hoz. 

(2) A határozatok naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 

45.§ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester negyedévenként 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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13. Szavazás 

46.§  (1) Szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet. 

(2) A szavazás általában nyíltan szavazógéppel történik. Amennyiben szavazógéppel 
történő szavazáshoz a technikai feltételek nem adottak, a szavazás nyíltan, 
kézfelemeléssel történik. 

(3) Szavazni először a napirendet érintő módosító javaslatokról kell. A polgármester a 
módosító javaslatokat elhangzás sorrendjében teszi fel szavazásra. 

(4) A képviselő-testület - indítvány alapján - esetenként egyszerű szótöbbséggel dönt 
a titkos szavazásról. 

(5) A titkos szavazás szavazógéppel történik. Amennyiben a szavazógéppel történő 
szavazáshoz a technikai feltételek nem adottak, vagy a testület ettől eltérően 
rendelkezik, a titkos szavazás szavazólappal történik. 

(6) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők 
nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően „igen”, „nem” és „tartózkodom” 
nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a 
szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről a polgármestert 
tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort csatolni kell a 
jegyzőkönyvhöz. 

(7) A szavazás eredményét ülésvezetési jogosítványai keretében a polgármester 
állapítja meg és ismerteti az önkormányzat döntését. 

(8) Ha a szavazás eredményét tekintve kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő 
kéri, az ülés elnöke köteles a szavazást megismételtetni. 

 

14. Jegyzőkönyv 

47.§ (1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A testületi ülésről, a tanácskozás 
lényegét tartalmazó, szerkesztett jegyzőkönyvet kell elkészíteni. 

(2) A jegyzőkönyvet a Mötv.-ról szóló törvényben foglaltak szerinti tartalommal kell 
elkészíteni. 

(3) Az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezi: 
a) a meghívó, 
b) a képviselői önálló indítványok és írásban benyújtott hozzászólások, 
c) a nem önálló indítványok, 
d) a jelenléti ív, 
e) a név szerinti szavazásról készült névsor.  

(4) A képviselő-testület üléséről készült hangfelvétel nem selejtezhető. A hangfelvétel 
nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. 

(5) A képviselők a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha 
annak tartalma, hozzászólása megítélésük szerint nem egyezik meg a testületi 
ülésen készült hangfelvétellel. Ezt a kérelmet legkésőbb a képviselő-testület 
ülését követő 15 napon belül nyújthatják be. 

(6) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyveket – a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvek kivételével - a közös önkormányzati hivatal jegyzői titkárságán 
bárki megtekintheti. 

(7) A jegyzőkönyvről, annak részeiről - a zárt ülésről készült jegyzőkönyvek 
kivételével - az állampolgárok térítési díj ellenében másolatot kérhetnek, melyet 
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az adatkezelési szabályzatban foglalt illetékes ad ki.  Nem szükséges az 
engedély, amennyiben a kérelmező a képviselő-testület tagja, vagy a közös 
önkormányzati hivatalnak hivatalos felhasználásra szükséges a kivonat, illetve a 
másolat. A kivonat, illetve a másolat a képviselő-testület tagjának költségtérítés 
mentesen adható. 

(8) A jegyzőkönyvből készített kivonat, másolat, az önkormányzati rendelet, hozott 
határozat szövegének hitelesítésére a jegyző, távolléte esetén a helyettese 
jogosult. 

(9) A zárt ülés jegyzőkönyveiről, és hangfelvételeiről másolat rendőrségi, ügyészségi, 
és bírósági eljárásban történő felhasználás céljára adható ki.  

(10) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül 
érdekelt vagy hivatalos megbízottja, a polgármester, a jegyző, aljegyző, valamint 
a zárt ülésen részt vett szakértők tekinthetnek be. 

 
 

V. Fejezet 
Bizottságok 

 
48.§ (1) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 

a) Humánpolitikai Bizottság       (3 fő) 
b) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság      (5 fő) 
c) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság (3 fő) 

(2) A bizottságok feladatkörét az 1. melléklet tartalmazza, míg a bizottságok személyi 
összetételét a képviselő-testület határozatban állapítja meg. 

(3) Egy képviselő legfeljebb két állandó bizottságnak lehet tagja, vagy egy 
bizottságnak elnöke és egynek tagja. 

(4) A bizottsági tag tisztségéből visszahívható, melyre a bizottsági tag 
megválasztására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

49.§ (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság rendkívüli 
ülését össze kell hívni a bizottsági tagok egynegyedének kezdeményezésére. 

(2) A bizottság elnökét - távolléte esetén - az általa kijelölt bizottsági tag teljes 
jogkörrel helyettesíti. 

(3)  A bizottság elnökének feladatai: 
a) a bizottság munkatervének előkészítése és végrehajtásának szervezése, 
b) a bizottság munkájának szervezése, összehangolása, 
c) a bizottság képviselete. 

(4) A bizottságok a képviselő-testület munkaterve alapján készített munkaterv szerint 
végzik tevékenységüket, melyet a tárgyévi első rendes képviselő-testületi ülésen 
ismertetni kell. 

(5) A bizottság tagjai távollétüket és annak okát kötelesek a bizottság elnökének 
bejelenteni. 

50.§ A bizottság elnöke az ülésekről készült jegyzőkönyvet, az írásban foglalt határozat, 
állásfoglalás egy példányát a szükséges intézkedések megtétele végett a 
polgármesternek megküldi. 
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51.§ A bizottságok tevékenységükről a képviselő-testületnek beszámolási kötelezettséggel 
tartoznak. A beszámolás rendjéről a képviselő-testület munkatervének elfogadása 
során dönt. 

52.§ (1) A bizottságok egyes kiemelt, folyamatos feladataik eredményes ellátása 
érdekében albizottságokat hozhatnak létre. 

(2) Az albizottság tagjait a bizottság választja saját tagjai és más szakemberek közül. 
Az albizottság vezetője csak képviselő lehet. 

(3) Az albizottság feladatait a bizottság határozza meg. Az albizottság működéséről 
beszámol a bizottságnak. 

53.§ (1) A képviselő-testület jelentősebb időszakos vagy egyedi feladat elvégzésére 
ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre. 

(2) Az ideiglenes bizottság megválasztására és működésére az állandó bizottságokra 
vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadóak. 

(3) Az ideiglenes bizottság a feladatainak elvégzése és az arról tett jelentés 
elfogadása után megszűnik. 

 
VI. Fejezet 

Képvisel őcsoportok 
 

54.§ (1) A képviselők csoportokat (frakciókat) hozhatnak létre. Képviselőcsoport 
alakításához a mindenkori képviselő-testület tagjai közül legalább 3 fő szükséges. 
A csoport megalakulását, tagjainak névsorát, vezetőjét, valamint elnevezését a 
képviselő-testületnek írásban be kell jelenteni. 

(2) Egy párthoz tartozó képviselők a párt nevén csak egy frakciót alakíthatnak. 

(3) A képviselőcsoportok vezetőit a polgármester egyeztető tárgyalásra 
összehívhatja. 

(4) Bármely képviselőcsoport vezetője a képviselő-testület ülésén tanácskozási 
szünet iránti javaslatot terjeszthet elő minden napirendi pont tárgyalásán belül egy 
alkalommal. A javaslat alapján az ülést vezető polgármester köteles a szünetet 
elrendelni. A szünet időtartama 10 percnél hosszabb nem lehet. 

 
VII. Fejezet 

A képvisel ők jogai és kötelességei 
 

55.§ (1) A képviselő kötelessége az általa tartott fogadóórán kapcsolatot tartani a      
választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő lakossági 
közösségekkel. 

 (2) Köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti 
tevékenységre, a választók bizalmára. 

(3) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, 
felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a 
különböző vizsgálatokban. 

(4) Köteles tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megőrizni. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. 
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(5) A képviselő köteles jelezni a polgármesternek vagy a jegyzőnek, ha az ülésen 
nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva 
van. 

(6) A polgármester a képviselő testületi ülésen való részvételét kérésére írásban 
igazolja. 

(7) A képviselőt a polgármester, a jegyző, aljegyző a közös önkormányzati hivatal 
dolgozói, az önkormányzat irányítása, illetve felügyelete alá tartozó intézmények 
vezetői munkaidő alatt soron kívül kötelesek fogadni, és az általa előadott 
ügyben - amennyiben az azonnal lehetséges - érdemi választ adni. 

56.§ A képviselőt, a bizottságok elnökét és tagjait, valamint a tanácsnokot az önálló 
önkormányzati rendeletben szabályozott tiszteletdíj és egyéb juttatás illeti meg. 

 
 
 

VIII. Fejezet 
A képvisel ő-testület tisztségvisel ői 

 
15. A polgármester 

57.§  (1) A polgármester megbízatását főállásban tölti be. 

(2) A polgármester illetmény emelésére, jutalmazására a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tesz írásban javaslatot. 

(3) A polgármester feladatai a rendeletben és a Mötv.-ről szóló törvényben 
foglaltakon túl – különösen, hogy: 

a) segíti a képviselők, bizottságok munkáját, 
b) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű 

nyilvánosságát,  
c) együttműködik az egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, különösen a 

lakosság önszerveződő közösségeivel. 

(4) A polgármester feladata az önkormányzat képviselete során a médiával való 
kapcsolattartás. 

(5) A polgármester tájékoztatás céljából a tárgy évi szabadság kivételére vonatkozó 
ütemtervet a februári testületi ülésre készíti el. A polgármester szabadság 
igénybevételét az alpolgármester igazolja le. A polgármester szabadságának 
nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes 
soros ülésén a jegyzőnek előterjesztésébe tájékoztatást kell adni a polgármester 
részére kiadott és a ki nem adott szabadságról, a megváltással járó költségvetési 
kihatásáról. 

A polgármester a szabadság kivételét megelőzően a polgármesteri feladatok 
folyamatos ellátása – a távollét ideje alatti helyettesítés biztosítása – érdekében a 
szabadság időtartamát az alpolgármesterrel egyezteti. 

 (6) A polgármester ügyfélfogadást tart minden hónap első hetének pénteki napján 
9.00 órától 12.00 óráig. 

16. Az alpolgármesterek 

58.§ (1) A képviselő-testület két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármesterek tevékenységét a polgármester irányítja.  
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(3) Az alpolgármesterek ügyfélfogadást tartanak minden hónap második, és harmadik 
szerdáján 9.00 órától 12.00 óráig. 

17. Tanácsnok 

59.§ A képviselő-testület munkájának elősegítése érdekében tagjai közül nemzetiségi 
tanácsnokot választ. A tanácsnok feladatait a 2. melléklet tartalmazza. 

 
IX. Fejezet 

A jegyz ő és az aljegyz ő 
 

18. A jegyz ő 
60.§ (1) A jegyző feladata a Mötv.-ról szóló törvényben foglaltakon túl az önkormányzati 

munkával összefüggésben a következők: 
a) közreműködik a képviselő-testület munkatervi javaslatának elkészítésében, 
b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a 

törvényességi követelményeknek megfeleljenek, 
c) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyvek elkészítését, határidőn belüli 

megküldését a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv részére, 
d) ellátja továbbá mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület és a 

polgármester megbízza. 

(2) A jegyző ügyfélfogadást tart minden hét szerdai napján 9.00 órától 12.00 óráig. 

19. Az aljegyz ő 
61.§ (1) A polgármester - a jegyző javaslatára -  a jegyző helyettesítésére az  aljegyzőt 

nevez ki. 

(2) Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 

 

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós 
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által kijelölt, 
megfelelő képesítéssel rendelkező osztályvezető látja el – legfeljebb az ok 
felmerülésétől számított hat hónap időtartamban. 

 
X. Fejezet 

A képvisel ő-testület hivatala  

62.§ (1) A képviselő-testület a saját, a képviselő-testület bizottságai, és a tisztségviselők 
munkájának segítésére, a döntések szakmai előkészítésére, a döntések 
végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére Abod Község Önkormányzatával 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 

A hivatal elnevezése: „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal”  

(2) Az egységes közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódása: 
a) Jegyző Titkárság  
b) Polgármesteri Kabinet  
c) Pénzügyi Osztály  
d) Igazgatási és Szociális Osztály 
e) Kistérségi Hivatal. 

 
63.§ (1) A közös önkormányzati hivatal munkarendje: 

hétfő, kedd, csütörtök:  7.30 - 16.00 óráig 
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szerda:    7.30 - 17.00 óráig 
péntek:    7.30 - 12.30 óráig  

(2) A közös önkormányzati hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje: 

hétfő:          8.00 - 15.00 óráig 
szerda:      8.00 - 16.00 óráig 
péntek:     8.00 – 12.00 óráig 

(3) A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát 
működtet a közös önkormányzati hivatalban. 

(4) A közös önkormányzati hivatal ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje: 

hétfő, kedd, csütörtök:  8.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 15.00 óráig 
szerda:    8.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 16.30 óráig 
péntek:    8.00 - 12.00 óráig  

Ügyfélfogadást tartanak a közös önkormányzati hivatal lakossági ügyintézést 
végző belső szervezeti egységei, önálló ügyintézői. 

64.§ (1) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal munkarendjében az igazgatási 
szünetet minden év augusztus hónap első két hetére terjedő időszakra határozza 
meg. 

(2) Az igazgatási szünet teljes időszaka alatt a munkáltató az alapszabadság terhére 
adja ki a szabadságot. 

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

(4) Az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy kell kiadni, hogy biztosított legyen a 
zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálat 
esetében a folyamatos feladatellátást. 

XI. Fejezet 
Választópolgárok részvétele az önkormányzásban  

20. Lakossági fórum 

65.§ (1) Az önkormányzat a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, a 
fontosabb döntésekbe való bevonását lakossági fórumok és a közmeghallgatás 
intézményével biztosítja. 

(2) A képviselő-testület a lakossági fórumok szervezéséről esetenként dönt. A 
polgármester településrészenként évente egyszer fórum keretében ad 
tájékoztatást a lakosság részére a legfontosabb helyi közigazgatás-politikai 
kérdésekről, melynek helyéről, időpontjáról előzetesen tájékoztatást ad.  

21. Közmeghallgatás 

66.§ (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal előre meghirdetett munkaterv szerinti 
időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyét és időpontját 
legalább 30 nappal korábban a lakosság tudomására kell hozni. 

 

(2) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a képviselők, a tisztségviselők, a 
közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, valamennyi 
önkormányzati intézmény vezetője, és a polgármester által kijelölt gazdasági 
társaságok vezetői. 
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(3) Az ülésen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó. 

(4) Az állampolgárok és a (3) bekezdésben megjelölt szervezetek képviselői a 
képviselő-testülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterekhez 
vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezettnek kell 
válaszolni. 

(5) Az ülésen elhangzott közérdekű kérdéseket és javaslatokat a képviselő-testület 
megtárgyalja és értékeli. Amennyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre 
nincs lehetőség, kijelöli azt a szervet, vagy személyt, amely (aki) az elhangzott 
felszólalás tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. 

(6) A közmeghallgatás alatt az ülésen a lakosság szóban felteheti kérdéseit és 
elmondhatja javaslatait. 

(7) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólások tartalmát a polgármester által 
kijelölt (személy) bizottság megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket 
előkészíti. A polgármester azokra a kérdésekre, amelyekre azonnal nem tud 
választ adni, 15 napon belül értesíti az illetékest. 

(8) A képviselő-testület támogatja a lakossági önszerveződő közösségek 
tevékenységét, a közösségekkel együttműködik. Az együttműködés formái a 
képviselői fogadóóra, és a képviselő-testületi ülésen való részvétel biztosítása. 

(9) A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az 
önkormányzattal összefüggő híreknek a helyi médiában való megjelentetése. 

 

22. Helyi népszavazás és népi kezdeményezés 

67.§ A helyi népszavazás és népi kezdeményezéssel kapcsolatos szabályokról a 
képviselő-testület önálló önkormányzati rendeletet alkot. 

 
 

XII. Fejezet 
Települési nemzetiségi önkormányzatok 

 
68.§ (1) Az önkormányzat együttműködik a helyi nemzetiségi életkörülményeinek javítása, 

kulturális értékeinek megőrzése érdekében közvetlen választással létrehozott 
cigány, lengyel és ruszin nemzetiségi önkormányzatokkal. 

(2) A települési nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés keretében a 
polgármester szükség szerint egyeztető megbeszélést kezdeményez a települési 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

(3) Az önkormányzat biztosítja a helyi cigány, lengyel és ruszin nemzetiségi 
önkormányzatok (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok) működési 
feltételeit a következő módon: 

 
a) a közös önkormányzati hivatalban a nemzetiségi önkormányzatok munkáját 

nemzetiségi referensi feladatokkal megbízott ügyintézők segítik, 
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b) az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek 
összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását (gépelés, 
sokszorosítás, postázás stb.), 

c) az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek megtartásához a 
közös önkormányzati hivatalban helyiséget biztosít, továbbá külső helyszínen 
történő testületi ülés megszervezéséhez (pl. közmeghallgatás) igény esetén 
segítséget nyújt, 

d) a közös önkormányzati hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodásának végrehajtó szerve ellátja a gazdálkodási feladatokat. 

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontokban foglaltak részletes meghatározására az 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok által kötendő megállapodásban 
kerül sor. A megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell 
vizsgálni. 

(5) Az Igazgatási és Szociális Osztály a nemzetiségeket érintő szociális ügyekben 
kérheti a nemzetiségi önkormányzat együttműködését. 

 
XIII. Fejezet 

Az önkormányzat költségvetése és vagyona 
 

69.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetésével és vagyonával kapcsolatos 
rendelkezéseit a képviselő-testület önálló önkormányzati rendeletekben 
szabályozza. 

 (2) Az éves költségvetésben meghatározott reprezentációs költség a polgármester 
rendelkezése alapján használható fel. 

 
 
 
 

XIV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

70.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

71.§ (1) Hatályát veszti: 

a) az Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet, 

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

 
Vártás József Molnár Oszkár  
      jegyző                                                                polgármester 
 

Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. 
március 20. napján. 
 
Edelény, 2013. március 20. 
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Vártás József 

jegyző 
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1. melléklet a 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelethez 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BIZOTTSÁGAINAK  

ALAPVETŐ FELADATAI  

1. HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG FELADATAI 

1.1 Véleményezi az egészségüggyel, közneveléssel, kultúrával, sporttal összefüggésben: 

1.1.1 Az önkormányzati egészségügyi, köznevelési, szociális intézmények 
létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás 
alakulására vonatkozó előterjesztéseket. 

1.1.2 Az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, köznevelési, szociális 
fejezetét. 

1.1.3 Egészségügyi, köznevelési, szociális, közművelődési intézmények 
vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, és javaslatot tesz a 
döntésre. 

1.1.4 A város területén működő egészségügyi, köznevelési, szociális, 
közművelődési intézmények munkáját. 

1.1.5 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi 
orvosi körzetek kialakítását. 

1.1.6 Az egészségügyi ellátás területére vonatkozó megállapodásokat; a 
magángyógyszertárak létesítésére irányuló kérelmeket. 

1.1.7 A szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális 
védőháló megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket. 

1.1.8 A foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat. 
1.1.9 A szociális gondoskodás, a gyermekifjúság és családvédelmet érintő 

ügyeket és előterjesztéseket. 
1.1.10 A szociális szolgáltatás szervezési koncepciót és folyamatosan figyelemmel 

kíséri az abban foglaltak teljesítését. 
1.1.11 A lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokat. 
1.1.12 Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nevelési és 

pedagógiai programját; értékeli a feladat végrehajtását, a pedagógiai, 
szakmai munka minőségét. 

1.1.13 Az önkormányzat köznevelési, ifjúsági tevékenységét segítő, kulturális és 
sport pályázati kiírását, a beérkezett pályázatokat. 

1.1.14 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kulturális, művelődési, művészeti és 
sport kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat. 

1.1.15 A különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat. 
1.1.16 A városi sport, szabadidős, és ifjúsági programját, az ifjúsági, 

gyermekvédelmi koncepciókat. 

1.2 Feltárja és egyezteti a közneveléssel összefüggő városi érdekeket, igényeket; 
együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.  

1.3 Kezdeményezi az intézményhálózat városi érdekekhez igazoldó kialakítását, részt 
vesz az ezekkel összefüggő előkészíti munkában. 

1.4 Segíti a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja 
azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.  

1.5 Figyelemmel kíséri a gyógyító, megelőző és betegellátási tevékenységet, 
közreműködik annak szervezetésében.  
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1.6 Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi ellátás fejlesztésének programjára, a kulturális, 
művészeti és sport életével kapcsolatos tervek előkészítésére 

1.7  Javaslatot tesz a közterületek elnevezésére vonatkozóan. 

1.8 Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi pályázatok elbírálásában. 

1.9 Figyelemmel kíséri és elemzi a városban élők szociális helyzetének alakulását, a 
gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív 
szervezetekkel. 

1.10 Elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének tapasztalatait, 
javaslatot készít a továbbfejlesztésre. Kezdeményezi az intézményhálózat 
szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő 
munkában. 

1.11 Figyelemmel kíséri a városban élő nemzeti és etnikai nemzetiségek életkörülményeit, 
szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományának ápolását, értékeik megőrzését 
és gyarapítását.  

1.12 A képviselő-testület munkatervében foglaltak szerint beszámol munkájáról a 
képviselő-testületnek. 

1.13 Az önkormányzati rendeletben megállapított hatáskörökben dönt, eljár. 

1.14 Részt vesz az önkormányzat hatáskörébe tartozó oktatási, nevelési, közművelődési, 
közgyűjteményi tevékenységgel, ifjúsággal, valamint a testneveléssel, sporttal 
kapcsolatos célok és feladatok meghatározásában, tervek kidolgozásában, és ellenőrzi 
végrehajtásukat. 

 

2. PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG FELADATAI 

2.1 Összehangolja az éves költségvetés előkészítését. 

2.2 Véleményezi és ellenőrzi:  
2.2.1 az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány 

felosztásának tervezetét, 
2.2.2 a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait, 
2.2.3 az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását, 
2.2.4 az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket, 
2.2.5 a költségvetést érintő beszámolókat. 

2.3 Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését. 

2.4 Vizsgálja a hitel felvétel, kötvénykibocsátás indokait, gazdasági megalapozottságát 
és   kihatásait. Megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.  

2.5 Amennyiben a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a 
vizsgálat jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami 
Számvevőszéknek. 

2.6 Javaslatot tesz a polgármester illetményére, jutalmazására. 

2.7 Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, figyelemmel kíséri és ellenőrzi 
annak teljesítését.  

2.8 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását, vagyonnal 
való gazdálkodást.  
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2.9. Javaslatot tesz a tulajdonosi jogok gyakorlójának az üzleti vagyon tekintetében a 
tulajdonosi jogok gyakorlására 500 ezer forintig terjedő vagyonügyletben. 

 2.10. Javaslatot tesz a tulajdonosi jogok gyakorlójának a vagyon értékesítése esetén 500 
ezer forintot meghaladó vagyonügyeletben. 

 2.11. Javaslatot tesz az üzleti vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, 
elidegenítéséről, továbbá megterheléséről – kivéve a zálogjoggal való megterhelést – 
az 500 ezer forintot meghaladó vagyonügyletben a képviselő-testületnek. 

2.12. Javaslatot tesz az üzleti vagyon zálogjoggal való megterhelésére 500 ezer forintot 
meghaladó vagyonügyeletben a képviselő-testületnek. 

2.13. Javaslatot tesz az önkormányzati portfolió vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat 
gyakorló képviselő-testületnek 500 ezer forintot meghaladó vagyonügyeletben. 

2.14. Javaslatot tesz az 1 millió forint feletti egyedi értékhatár felett az önkormányzati 
követelések törlésére, elengedésére, mérséklésére a Képviselő-testületnek. 

2.15.Vizsgálja a vagyon változását (növekedés, csökkenés), alakulását a féléves éves 
beszámoló keretében értékeli, a változást előidéző okokat vizsgálja és szükség 
szerint javaslatot készít a Képviselő-testületnek. 

2.16.Önkormányzati tulajdon hasznosítása esetén javaslatot tesz az ár (díj) 
megállapítására, a képviselő-testület megbízása esetén meghatározza az árat (díjat). 

2.17.Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, 
bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú 
hasznosítását. 

2.18. A szervezeti és működési szabályzat tervezetét ciklusonként legalább egyszer 
felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes 
rendelkezéseket vita esetén. 

2.19.Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét, 
kezdeményezi hatályos rendelet jogszabálysértő rendelkezésének módosítását, 
hatályon kívül helyezését.  

2.20. Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a közös 
önkormányzati hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység 
(vagy mulasztás) megszüntetésére. 

2.21. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalából való kizárásáról. 

2.22.Feladatkörében ellenőrzi a közös önkormányzati hivatal képviselő-testületi 
döntéseinek az előkészítésére, és végrehajtására irányuló munkáját. 

2.23. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a 
képviselő-testület döntéseitől, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét 
vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.  

2.24. Véleményezi a képviselő-testületnek társulás létrehozására, társuláshoz, 
érdekképviseleti szervhez való csatlakozásról szóló kezdeményezést. 

2.25. Véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről szóló éves beszámolót. 

2.26. A közös önkormányzati hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a 
jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit. 
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2.27. A képviselő-testület munkatervében foglaltak szerint beszámol munkájáról a 
képviselő-testületnek. 

2.28. Az önkormányzati rendeletben megállapított hatáskörökben dönt, eljár. 

2.29. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát. 

2.30. Ellenőrzi a képviselő-testület átruházott hatáskörben hozott döntések 
szakszerűségét, jogszerűségét. 

2.31. A polgármester kezdeményezésére képviselőt érintő összeférhetetlenségi ügyeket 
vizsgál, és javaslatot tesz a képviselő-testület felé. 

 

3. VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG FELADATAI 

 
3.1 Városfejlesztéssel összefüggésben véleményezi: 

3.1.1 A településfejlesztési és rendezés koncepciókat, terveket, programokat. 
3.1.2 Az önkormányzat költségvetésének városfejlesztéssel, műemlékvédelemmel, 

környezetvédelemmel, építéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos fejezeteit.  
3.1.3 A belterületbe-vonásra irányuló javaslatokat. 
3.1.4 Az utakra, közterületekre, közlekedésre, közmű- és energiaellátásra, víz- és 

szennyvízelvezetésre, hulladékgazdálkodásra, településtisztaságra, helyi iparra, 
kereskedelemre, tűzvédelemre, temetkezésre, állattartásra, földhasználatra, 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztéseket, az ezekkel 
kapcsolatos pályázatok kiírását. 

3.1.5 Az önkormányzat intézményeinek gazdasági társaságának 
lakásgazdálkodással és helyiség-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységével 
összefüggő előterjesztéseket. 

3.2 Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások 
területrendezési és építészeti kérdéseiben. 

3.3 Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos 
rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben. 

3.4 Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat. 

3.5 Kezdeményezi a védett területek, épületek karbantartását, felújítását. 

3.6 Javaslatot tesz: 
3.6.1 Építési tilalmak elrendelésére, fenntartására és feloldására.  
3.6.2 Az épített környezet alakításával rendezésével kapcsolatos intézkedésekre.  
3.6.3 Az elkülönített Környezetvédelmi Alap felhasználására.  
3.6.4 Közlekedési struktúra fejlesztésére, átalakítására. a környezet- és 

természetvédelmi intézkedések megtételére.  
3.6.5 Részt vesz a természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos 

elképzelések kialakításában. 

3.7 Környezetvédelemmel összefüggésben véleményezi: 
3.7.1 Az épített- és természeti környezet védelmére irányuló előterjesztéseket és az 

intézkedési terveket.  
3.7.2 Környezet- és természetvédelmi szempontból az önkormányzati költségvetését.  

 

3.8 Állást foglal: 
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3.8.1 A város rehabilitációt érintő kérdésekben különös tekintettel az épített 
környezet védelmére. 

3.8.2 A környezetvédelmi feladatok tekintetében a hagyományos és a szelektív 
hulladékgyűjtés kérdéskörében.  

3.9 Vizsgálja a környezetvédelemmel, a hulladékszállítással és elhelyezéssel kapcsolatban 
felmerülő kérdéseket, javaslatot tesz a problémák megoldására. 

3.10 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő kommunális szolgáltatások nyújtását: 
3.10.1 köztisztasági (szemétszállítás, hulladéklerakó fenntartás, hulladék 

ártalmatlanítás, lomtalanítás, közterület tisztántartás, hó eltakarítás, 
csúszásmentesítés), 

3.10.2 közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás és 
építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közfoglalkoztatás 
munkavégzésének szervezése), 

3.10.3 temetőfenntartás, és temetkezési szolgáltatások, 
3.10.4 vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep 

fenntartása, folyékony hulladékok gyűjtése, vízkárelhárítás, belvízmentesítés), 
3.10.5 tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés), 
3.10.6 helyi tömegközlekedés. 

3.11 Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos következő önkormányzati 
tevékenységek végzését: 

3.11.1 műemlékvédelem (műemlék, műemlék jellegű, településképi jelentőségű 
épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása), 

3.11.2 településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések, 
koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme, 
középületek tervezése), 

3.11.3 környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes 
hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és 
elhárítása), 

3.11.4 közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás, közterület 
használata, közterület felügyelet). 

3.12 A képviselő-testület munkatervében foglaltak szerint beszámol munkájáról a 
képviselő-testületnek. 

3.13 Az önkormányzati rendeletben megállapított hatáskörökben dönt, eljár. 
 

3.14 Javaslatot tesz az önkormányzat közigazgatási területén más tulajdonát képező 
ingatlanok esetében elővásárlási jog érvényesítésére a Képviselő-testületnek. 
 

3.15 Javaslatot tesz a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testületnek a korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítások, 
megterhelések, biztosítékul adások tekintetében az egy évet meghaladó ügyeletek 
esetén. 
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2. melléklet a 9/2013.(III.20.) önkormányzati 
rendelethez 

 
 

A NEMZETISÉGI TANÁCSNOK FELADATAI  

A tanácsnok: 

1. felügyeli a képviselő-testület által meghatározott nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos 
önkormányzati feladatkörök ellátását, ellátja az önkormányzat hatáskörébe tartozó a 
feladatkörét érintő nemzetiségi feladatok összehangolását, 

2. közreműködik az önkormányzat költségvetése nemzetiségekre vonatkozó részének 
kidolgozásában, 

3. a képviselő-testület által meghatározott irányelvek alapján koordinálja az önkormányzat 
nemzetiségi politikáját, 

4. közreműködik és javaslatot tesz a polgármesternek a nemzetiségi önkormányzatok és 
az önkormányzat közötti munkakapcsolat kialakításában, 

5. figyelemmel kíséri és elemzi a városban élő nemzeti és etnikai nemzetiségek 
életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományának ápolását, 
értékeik megőrzését és gyarapítását, 

6. előzetesen véleményezheti a nemzetiségi politikára vonatkozó határozat-tervezeteket, 

7. jogosult a nemzetiségeket érintő rendelet-tervezetek előterjesztésére, 

8. koordinálja a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 
párbeszédet. 

 
 



 

3. melléklet a 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint al aptevékenységének  
szakfeladatszáma, és megnevezése 

 
1. Az önkormányzat szakágazati besorolása 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
 
2. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladats záma és megnevezése 

 A B 
Sorszám Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

1 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
2 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
3 421100 Út, autópálya építése 
4 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7 813000 Zöldterület-kezelés 
8 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
9 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
10 841116 Országos, helyi és nemzetiségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
11 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
12 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
13 841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
14 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
15 841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 
16 841173 Statisztikai tevékenység 
17 841191 Nemzeti ünnepek programjai 
18 841402 Közvilágítás 
19 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
20 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
21 842421 Közterület rendjének fenntartása 
22 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
23 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
24 843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
25 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
26 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 

belvízvédelem) 
27 842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és 

belvíz esetén) 
28 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
29 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

30 854314 Szociális ösztöndíjak 
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31 862101 Háziorvosi alapellátás 
32 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
33 869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi 

szolgáltatás 
34 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
35 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
36 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
37 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
38 882122 Átmeneti segély 
39 882123 Temetési segély 
40 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
41 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
42 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
43 882203 Köztemetés 
44 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
45 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési, átalakítási 

támogatása 
46 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
47 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 
48 890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 
49 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
50 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 

tevékenységek, programok 
51 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, 

támogatások 
52 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 

előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 
53 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 

programok, támogatások 
54 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó 

programok és támogatások 
55 890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
56 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
57 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
58 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
59 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 

időskor megteremtését célzó programok 
60 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 

valamint támogatásuk 
61 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
62 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
63 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
64 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

65 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

66 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
67 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
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támogatása 
68 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
69 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

szervezése 
70 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
71 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
72 931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
73 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
74 931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 

sport-) tevékenysége és támogatása 
75 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
76 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
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4. melléklet a  9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A képvisel ő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskö rök 
 

1. 1. Önkormányzati hatósági ügyekben hatásköre:  
 

1.1.1. átmeneti segély gyógyszertámogatásra a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (8) 
bekezdése, 

1.1.2. temetési segély a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. §, 

1.1.3. jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítés összegének, illetve 
pénzegyenértékének a kamat összegének méltányosságból történő 
elengedése, illetve csökkentése, részletfizetés engedélyezése a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdés,   

1.1.4. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása 
ügyében hozott intézményvezetői döntés ellen benyújtott panasz esetén 
dönt a beutalás rendjéről, 

1.1.5. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban az ellátottak jogai 
megsértése ellen benyújtott panasz kivizsgálásának határidőre történő 
elmulasztása, illetőleg a tett intézkedések ellen benyújtott jogorvoslat 
ügyében dönt, 

1.1.6. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás során a korlátozó 
intézkedés elleni panasz kivizsgálása, 

1.1.7. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás során az intézményi 
jogviszony megszüntetése elleni panasz kivizsgálása, 

1.1.8. az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegének 
vitatása, csökkentése, vagy elengedésének kérése ügyében dönt, 

1.1.9. személyi térítési díjhátralék ingatlanvagyonon fennálló jelzálog jogának 
bejegyzése, 

1.1.10. gondozási szükséglet felülvizsgálata, 

1.1.11. köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentése, az 
eltemettetésre kötelezett személy kötelezése a temetési költségek 
megfizetésére, illetve a különös méltánylást érdemlő esetekben a 
megtérítési kötelezettség alóli részben történő mentesítése, 

1.1.12. engedélyezi a városi címer használatát a helyi címer és zászló 
használatának rendjéről, valamint a közterületek, középületek 
fellobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és 
(2) bekezdése, 

1.1.13. dönt a közterület igénybevételének engedélyezéséről a közterület 
rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet 8. 
§ (6) bekezdése, 
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1.1.14. dönt a közös önkormányzati hivatallal, intézményeivel köztisztviselői 
vagy közalkalmazotti munkaviszonyban álló személy, közfeladatot ellátó 
vállalkozó (háziorvos, fogorvos, gyermekorvos stb.) részére, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 9) pontjában meghatározott önkormányzati feladat 
ellátásában közreműködő intézmény dolgozója részére közérdekű célra 
önkormányzati lakás biztosításáról az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján, 

1.1.15. hivatalból megállapítja a házszámot a közterületek elnevezéséről, a 
házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről szóló 36/2012.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) 
bekezdése alapján, 

1.1.16. dönt az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek haszonbérbe 
adásáról, 

1.1.17. dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és önkormányzati lakások 
pályáztatásáról, bérbeadásáról, a bérleti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatosan. 

 
1.2. Önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggés ben hatásköre:  
 

1.2.1. rendelkezhet az általános tartalékkal éves szinten maximum 2 millió forint 
erejéig a mindenkori költségvetési rendeletben foglaltak szerint, 

 
1.2.2. gyakorolja az üzleti vagyon feletti, üzleti portfolió vagyon feletti tulajdonosi 

jogokat 500 ezer forintig terjedő vagyonügyletben Edelény Város 
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) 
bekezdés a) pontja, a (2) bekezdés a) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, a 
12. § a) pontja,  

 
1.2.3. az államháztartásról és a központi költségvetésről szóló törvényekben 

meghatározott mértékű kisösszegű követelés behajtásakor a követelés 
elengedéséről Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) 
önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdésben meghatározott valamely 
feltétel fennállása esetén, 

 
1.2.4. a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések 

megkötése, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok 
kiadása Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 8. 
§ (2) bekezdése, 

 
 
 
 

1.2.5. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő 
hasznosítások, megterhelések, biztosítékok adása az egy éven belüli, az 
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intézmény alapfeladatához nem tartozó, valamint a bérlő által 
kizárólagosan használt helyiségek esetében – az Edelény Város 
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 9. § b) pontja, 
 

1.2.6. az önkormányzat többszemélyes gazdasági társaságában és 
többszemélyes nonprofit gazdasági társaságában meglévő részesedések 
vonatkozásában a társaság tagjait megillető jogok gyakorlása – az 
Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
10. § (7) bekezdése, 
 

1.2.7. az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságában és nonprofit 
gazdasági társaságában a munkaszerződéssel vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező ügyvezető tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlása – az Edelény Város Önkormányzata 
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 
29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése, 
 

1.2.8. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, egyéb 
ingatlanokon, vagy azok alatt vagy felett közcélú és nem közcélú 
közművek – hírközlési hálózat kivételével - létesítéséhez, elhelyezéséhez, 
bővítéséhez kötődő, a tulajdonosi jogok gyakorlásával, a tulajdonjog 
korlátozásával összefüggő kérdésekben. 

 
1.2.9. gyakorolja az Önkormányzat valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az 

ajánlatkérőt megillető döntési jogosultságot - a tanúsítás, a békéltetési 
eljárás, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat, az Európai 
Bizottság eljárása kivételével. 

 



 

 

 

52

2. A képvisel ő-testület által a Humánpolitikai Bizottságra 
átruházott hatáskörök 

 
2.1. az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, 
házirendjének jóváhagyása, 

2.2. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása, ösztöndíj 
támogatások felülvizsgálata. 

2.3. átmeneti és rendkívüli gyermekvédelmi segély kérelmek elbírálása a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati 
rendelet 4. § (1) bekezdése, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 
5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet, 

2.4. az önkormányzat által fenntartott óvodákra vonatkozóan, ha a jelentkező 
gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságot 
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre, 

2.5. az önkormányzat általa fenntartott Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása, 

2.6. az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények házirendjének 
jóváhagyása, 

2.7. elbírálja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díjkedvezménye iránti kérelmeket a köztisztaságról, az avar 
és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezettségre vonatkozó egyes sajátosságok megállapításáról, illetve a 
települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 
11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet 24. §. (10) bekezdése alapján, 

2.8. jóváhagyja a lakásügyi névjegyzéket az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
12/2006.(III. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése alapján. 

 
3. A képvisel ő-testület által a Városfejlesztési, Környezetvédelm i és 

Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök 
 
3.1. engedélyezi a nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázaton kívüli 

bérbeadását az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
25. § (2) bekezdése alapján, 

3.2. jóváhagyja a városfejlesztéssel kapcsolatos Akcióterületi Tervet, 

3.3. dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról, 
amennyiben a vagyontárgyak hasznosításának időtartama az egy évet nem 
haladja meg Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdése alapján. 
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3.4. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, egyéb ingatlanokon, 
vagy azok alatt vagy felett közcélú és nem közcélú távközlési eszközök 
létesítéséhez, elhelyezéséhez, bővítéséhez kötődő, a tulajdonosi jogok 
gyakorlásával, a tulajdonjog korlátozásával összefüggő kérdésekben Edelény 
Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése 
alapján. 

 
4 . A képvisel ő-testület által a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra  

átruházott hatáskörök 
 
 

4.1. az önkormányzati vagyon változásának, alakulásának értékelése a féléves és 
éves beszámoló keretében, a változást előidéző okok vizsgálata, szükség esetén 
javaslatok készítése a Képviselő-testület részére – az Edelény Város 
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 
29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 15. §-a, 
 

4.2. az önkormányzati követelések törlésére, elengedése és mérséklése, valamint 
részletfizetési kedvezmény biztosítása 1 millió forint egyedi értékhatárig Edelény 
Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzat rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése, 
valamint a (4) bekezdése alapján. 
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1. függelék a 9/2013.(III.20.)  önkormányzati rendelethez 
 
 
 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK , TISZTSÉGVISELŐINEK  

NÉVSORA, JELÖLŐ SZERVEZETÜK MEGNEVEZÉSE 

 
 
1. Polgármester:  Molnár Oszkár   független 

2. Alpolgármesterek: Szőrné Zsigrai Erika független 
  Vattay Béla „Túl az Óperencián” Edelényi 

Értelmiségiek a Jövő Nemzedékéért 
Egyesület 

 
 
3. Egyéni választókerületi képviselők: 
 

Választó
kerület Képvisel ő neve Jelöl őszervezet 

01. sz. Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó Független 
02. sz. Csabai Gyula MSZP 
03. sz. Lázár István FIDESZ 
04. sz. Szőrné Zsigrai Erika független 
05. sz. Molnár Oszkár (polgármester) független 
06. sz. Antal Pál független 
07. sz. Korbély Györgyi Katalin független 
08. sz. Magyar Árpádné független 

 
 
 
4. Kompenzációs listán megválasztott képviselők: 
 

Ssz Képvisel ő neve Jelöl őszervezet  
1. Baricska János Istvánné FIDESZ 

2. Vattay Béla „Túl az Óperencián” Edelényi Értelmiségiek a 
Jövő Nemzedékéért Egyesület 

3. Virág Tamás Civil Összefogás Az Edelényi Változásokért 
Egyesület 
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2. függelék a 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI  

 
I. Humánpolitikai Bizottság: 

1. Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó  képviselő (elnök) 
2.  Korbély Györgyi Katalin    képviselő 
3.  Bári Józsefné    külsős tag 

 
 
II. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 

1.  Antal Pál      képviselő (elnök) 
2.  Korbély Györgyi Katalin   képviselő 
3.  Lázár István     képviselő 
4.  Hovánné Orosz Mariann   külsős tag 

 
 
III. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbesze rzési Bizottság: 

1. Csabai Gyula    képviselő (elnök) 
2. Antal Pál     képviselő 
3. Eperjesi Béla     külsős tag 

 
 
 
 
 

5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

57/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel - az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és M űködési Szabályzatát – a határozat mellékleteként  
j ó v á h a g y j a . 

2. Az Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyó 289/2012.(XII.28.), és az azt módosító 
7/2013.(I.10.), valamint a 26/2013.(I.24.) határozatok 2013. március 
20-ai időponttal hatályukat vesztik. 

3. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 
március 21. napján lép hatályba.   

      
Határidő: azonnal, illetve 2013. március 21. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Melléklet az 57/2013.(III.20.) határozathoz 
 
 

 
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Szervezeti és M űködési Szabályzata 
 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
           SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § 
d) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13. §-ában foglaltakra 
– az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 
 

I.  
 

A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítá sa 
 
1. A közös önkormányzati hivatal:  
 

1.1. megnevezése:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
1.2. rövidített neve:  KÖH 
1.3. székhelye, címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 
1.4. telephelye, címe  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal     
 Abodi állandó kirendeltség 
 3753 Abod, Magyar út 42. 
1.5. levelezési címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 
1.6. e-mail:  jegyzo@edeleny.hu 

 
2. Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó  
 
3. KÖH alapítója:  
 
 Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Abod Község 

Önkormányzat  Képviselő-testülete 
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4. KÖH felügyeleti szerve: 
        Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  
 
5. A KÖH törzskönyvi azonosító szám: 812203 
 
6. A KÖH költségvetési számlaszáma:  12046102-01384 644-00100009 
 
7. A KÖH számlavezet ője: Raiffeisen Bank Rt. Kazincbarcika 
 
8. A KÖH KSH statisztikai számjel: 15812209-8411-32 5-05 
 
9. A KÖH vállalkozási tevékenységei: Vállalkozási t evékenységet nem végez 
 
10. A KÖH  alaptevékenységi besorolása:  
        államháztartási szakágazat:  841105 
 
11. A KÖH adószáma:  15812209-2-05 
 
12. A KÖH-t a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörében Edelény város Polgármester irányítja, és a hivatal jegyzője vezeti.  
 
13. A KÖH működési területe: 
 

13.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, 
birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény 
város és Abod község közigazgatási területe 

13.2.  Telepengedélyek kiadása: 57/2013. (II.28.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

13.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 
18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

13.4.  Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

13.5. Az I. fokú építéshatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét 
a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 
1. melléklete határozza meg. 

II.  
 

A KÖH feladatai  
 

1. A KÖH alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a  jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség 
betartása, a képviselő-testületi döntések végrehajtása az állampolgári jogok 
érvényesülése. 
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2. A KÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott 

szervek munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat munkájának 
segítése. 
 

3. A KÖH a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: 
 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi 
előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a 
törvényességet, 

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, 
c) szervezeti a képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a 

végrehajtás ellenőrzését, 
d) ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, 

ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 
 

4. A KÖH a képviselő-testületek bizottságai működésével kapcsolatban: 
 

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez 
szükséges ügyviteli feltételeket, 

b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, 
egyéb anyagokat, 

c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási 
lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező 
kérelmeket, javaslatokat, 

d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 
 

5. A KÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: 
 

a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 
b) köteles a képviselőket a KÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a 

szükséges felvilágosítást megadni, 
c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

 
6. A KÖH  a polgármesterek munkájával kapcsolatban: 
 

a) döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtást, 
b) segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői 

tevékenységet, 
c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 

 
7. A KÖH  a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban: 
 

a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, 
valamint vizsgálja a törvényességet, 

b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt 
személy vezeti, 

c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit, 
d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb 

nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 
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8. A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, 
ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

 
9. A KÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás 

ellenőrzési feladatok körében ellátja: 
 

a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, 
b) beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, 
c) belső gazdálkodás szervezését, az intézményi pénzellátást,  
d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli 

munkájának irányítását, 
e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 

vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 
 

10. A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Lengyel, a Ruszin és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodást a            
képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá. 
 

11. A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 
államigazgatási, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 

 
III. 

 
A polgármester 

 
A KÖH-t, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja, ezen belül 

 
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a KÖH feladatait az 

önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a KÖH  belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.  
d) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást, 
e) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a 

bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, 
figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek 
végrehajtását. 
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IV. 
 

A jegyz ő, az aljegyz ő 
 
1. Jegyző 

1.1. A jegyző vezeti a KÖH-t, gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen 
belül 

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői, munkavállalói 
tekintetében, aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat. 

b) döntésre előkészíti a polgármester(ek) hatáskörébe tartozó 
államigazgatási ügyeket, 

c) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester(ek) ad át, 
d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek, valamint a 

bizottságok ülésén, 
e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
f) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
g) képviseli a közös önkormányzati hivatalt, 
h) összehangolja és értékeli a KÖH szervezeti egységeinek munkáját, 
i) ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-

testületeknek a  KÖH tevékenységéről, 
j) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a KÖH 

munkájában való érvényesítéséről, 
k) gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről, 

továbbá a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről, 
l) gondoskodik a KÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a 

költségvetés által meghatározott keretek között, 
m) jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását, 
n) biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés 

területén, 
o) ellátja a választással kapcsolatos feladatokat, 
p) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

működését, 
q) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület(ek) működéséről, 

közérdekű döntéseiről, valamint a KÖH aktuális, az állampolgárok széles 
körét érintő feladatairól. 

 
2. Aljegyz ő  

 
2.1. Polgármester – a jegyző javaslatára – a jegyző helyettesítésére aljegyzőt 

nevez ki. 
2.2. Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 
2.3. Az aljegyző segíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi 

felügyeleti és hatósági feladatainak ellátását, 
a) a jegyző felhatalmazása alapján képviseli a KÖH-t. 
b) részt vesz a képviselő-testületi (bizottsági, nemzetiségi) üléseken 

tanácskozási joggal. 
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V.  
 

A  KÖH bels ő szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti f őbb feladatok  

1. A KÖH belső szervezeti tagozódását és létszámát Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete állapítja meg minden évben az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében. 

 
 A KÖH bels ő szervezeti tagozódása:  

 
a)  Polgármesteri Kabinet 
b)  Jegyzői Titkárság 
c)  Pénzügyi Osztály 
d)  Igazgatási és Szociális Osztály 
e)  Kistérségi Hivatal   

 
1.1. A Jegyzői Titkárság belső szervezeti egységén belül működik a KÖH Abodi 

Kirendeltsége, 1 fő köztisztviselő alkalmazásával. 
 
A szervezeti ábrát a szabályzat 1. melléklete, a KÖH szervezeti egységeinek 
engedélyezett létszám adatait a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a KÖH szervezeti egységeinek költségvetésben 
engedélyezett létszámkeretén belül az egyes belső szervezeti egységek között 
létszám átcsoportosítást hajthat végre.  
 
2. Tagozódás szerinti f őbb feladatok  

 
2.1. Osztályvezet ők 
 
Az osztályokat, - amelyek csoportokra tagolódhatnak - az osztályvezetők, a 
csoportokat csoportvezetők irányítják, a Kistérségi Hivatalt hivatalvezető vezeti. 
 
A csoportvezetők feladatait a jegyzővel történt egyeztetés alapján az osztályvezető a 
csoportvezető munkaköri leírásában határozzák meg. 
Az osztályvezetők határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat és munkaköri 
leírásukat a jegyzőtől kapják.  
Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek 
együttműködni a feladatok ellátásában. Az osztályok a KÖH-on belül a 
jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek megfelelően önálló feladatkörrel 
rendelkeznek. 
A szervezeti egységekben az ügyintézők és az ügykezelők látják el a köztisztviselői 
feladatokat. 
 

2.1.1. Az osztályvezet ők általános feladatai:  
 

a) figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást, szükség esetén 
kezdeményezi, illetve előkészíti a helyi jogszabály módosítását, 

b) felelős az osztály egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű 
működéséért, 
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c) gondoskodik az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáról, a 
hatékony munka végzéséről, 

d) gondoskodik a munkaköri leírások naprakészen tartásáról, meghatározza a 
helyettesítés rendjét, 

e) felelős az osztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott feladatok 
szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért, 

f) gyakorolja a Polgármester és a Jegyző által meghatározott körben a 
kiadmányozási jogot, 

g) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
h) köteles részt venni a Képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a 

bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik, 
i) ellenőrzi a munkaidő, ügyfélfogadási idővel kapcsolatos intézkedések 

betartását. 
j) közreműködik a teljesítménykövetelmények meghatározásában, a 

teljesítményértékelésben és a köztisztviselők minősítésében, 
k) javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások 

biztosítására, jutalmazásra, kitüntetésre, illetve elismerő cím 
adományozására, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásra, 

l) részt vesz a választási feladatok ellátásában, 
m) felelős az osztály vonatkozásában az adatvédelem, és adatbiztonság, 

továbbá a tűz- és munkavédelem szabályainak betartásáért, 
n) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a Jegyzőnek, igény 

esetén közvetlenül a Polgármesternek, Alpolgármester(ek)nek, 
o) minden év február 28-ig az osztály dolgozóit érintő szabadságolási 

ütemtervet elkészíti, engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét. 
p) szakmai segítséget nyújt igény szerint az Abodi Kirendeltségen folyó 

hatáskörébe tartozó ügyek intézésében. 
 

2.1.2. Az Ügyintéz ők általános feladatai: 
a) felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban 

megfogalmazott ügyek törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri 
leírásban rögzített feladatok maradéktalan és határidőre történő 
végrehajtásáért, 

b) gondoskodik a Polgármester, az Alpolgármester(ek), a Jegyző, az Aljegyző, 
továbbá az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok 
végrehajtásáról, 

c) felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 
d) köteles betartani a KÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.3.  Az Ügykezel ők általános feladatai: 

a) feladatait a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi, 
b) köteles a szakmai felettese által meghatározott feladatokat elvégezni, a 

hivatali ügyintézés hatékonyságát elősegíteni, 
c) gondoskodik az iratkezelési feladatok maradéktalan ellátásáról, 
d) köteles betartani a KÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.4. A fizikai alkalmazottak általános feladatai:  

a KÖH tisztán tartását és a működését elősegítő feladatokat látnak el az e 
körbe tartozó munkavállalók (gépkocsivezető, portás, takarítók, 
telefonközpont kezelő), akik a Jegyzői Titkársághoz, mint szervezeti 
egységhez tartoznak és tevékenységüket a gondnok irányítja.  
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3. A  KÖH  bels ő szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes fe ladatai  
 
3.1. Polgármesteri Kabinet  
 

3.1.1. Idegenforgalmi, városmarketing feladatok: 

a) testvérvárosi kapcsolatok szervezése,  
b) kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, testvérvárosi hivatalokkal, lebonyolítja 

a szükséges levelezést, fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el, 
c) kapcsolatot tart a helyi és regionális médiákkal, részükre a polgármester 

programját rendelkezésre bocsátja, 
d) közreműködik a városi rendezvények, ünnepségek lebonyolításában, 
e) szerkeszti az önkormányzat honlapját. 

 
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

 
3.2. Jegyzői Titkárság  
 

3.2.1.  Testületek és bizottságok m űködése: 

a) összeállítja a Képviselő-testület munkatervét, 
b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, szükség szerint a helyi 

nemzetiségi  önkormányzatok üléseinek előkészítését, gondoskodik a 
testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról, 

c) gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek 
begyűjtéséről, rendszerezéséről, szükség szerinti sokszorosításáról és az 
érintettek részére történő megküldéséről, 

d) jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi 
Bizottság üléseiről, szükség esetén egyéb ülésekről (felügyelő bizottsági, 
intézményvezetői, nemzetiségi önkormányzati stb.), 

e) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a hozott 
határozatokat, 

f) nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az érintettek 
részére kézbesíti, 

g) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, 
h) gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről készült 

jegyzőkönyvek előzetes törvényességi ellenőrzéséről és azok Borsod-
Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről, 

i) működteti a TERKA programot és a testületi jegyzőkönyvek 
felterjesztésével egyidejűleg a TERKA rendszerrel készített elektronikus 
úton történő adatszolgáltatásról is gondoskodik, 

j) ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, 
továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját, 

k) a Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, igény szerint a bizottságok 
jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, 
illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek részére, 

l) negyedéves rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, 

m) gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek bekötésének folyamatos nyomdai 
előkészítéséről – oldalak sorszámozása, tartalomjegyzék készítése stb. – , 
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n) nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről. 
o) elektronikus és papír alapú nyilvántartást vezet az önkormányzat és KÖH 

által kötött szerződésekről. 
 

3.2.2. Tisztségvisel ők munkáját segít ő feladatok: 

a)  közreműködik különböző fogadások szervezésében, program 
szervezésében és lebonyolításában, 

b)  szükség esetén adatot, információt szolgáltat az önkormányzat és szervei 
működésével kapcsolatban, 

c)  közreműködik a városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában, 

d)  ellátja az adminisztratív feladatokat – ügyiratkezelés, ügyfélfogadás 
szervezése és lebonyolítása, stb. -. 

 
3.2.3. Személyzeti és munkaügyi feladatok: 

a) kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony 
keletkezelésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat, 
nyilvántartásokat, 

b) ellátja  Edelény város közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat – 
pályázatírás, alkalmazási iratok, elszámolás, támogatás igénylése, stb. – , 

c) ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok 
előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről, 

d) ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat, 
e) szervezi a közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán és ügykezelői vizsgán 

való részvételt, 
f) ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi 

követelmények betartásáról, 
g) évente kiadja a jogosultak részére az „utazási utalványt”, 
h) nyilvántartja és vezeti a KÖH-ban foglalkoztatottak részére a kötelezően 

előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat, 
i) felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a 

védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét, 
j) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, és figyelemmel kíséri 

az abban foglaltak teljesülését, 
k) közreműködik, és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítmény-

követelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését, 
l) ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, s teljesíti a szükséges 

adatszolgáltatást, 
m) előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes 

juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 
n) biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, 

gondoskodik őrzéséről, 
o) munkavállalók éves szabadságának megállapítása. 

 
3.2.4. Köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó köznevelési 

intézmények) kapcsolatos fenntartói és jegyz ői feladatok ellátása: 
 

a) az óvodai beiratkozások előkészítése, 
b) az intézmények pedagógiai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 
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c) a köznevelési intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 
d)  pedagógiai szakszolgáltatási feladatok végrehajtásának figyelemmel 

kísérése, 
e) a település szintű esélyegyenlőségi tervek elkészítése, felülvizsgálata, 
f)  a csoportlétszámok alakulásának figyelemmel kísérése, 
g)  intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése, 
h) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

 
3.2.5. A közm űvelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok: 

 
a) a közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel, 
b) a közművelődési intézmény vezetői pályázati eljárásának előkészítése, 

lebonyolítása, 
c) városi rendezvények szervezésének segítése, 
d) intézményszerkezeti változtatások előkészítése, 
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításába 

 
3.2.6. Szociális és egészségügyi ágazattal kapcsola tos feladatok: 

a) ellátja az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok közül az egészségügyi 
alapellátás, a szakosított ellátást végző intézmények felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat, 

b) az intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 

c) az intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések 
előkészítése, 

d) szociális intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

  
3.2.7. Városfejlesztési és városüzemeltetési felada tok: 

 
a) a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti 

környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátása (települési 
főépítésszel), 

b) részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat 
szolgáltat a településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat 
elkészítéséhez, 

c) védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok 
megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és 
építési tilalom elrendelését (települési főépítésszel), 

d) a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az 
elővásárlási jog bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen 
telkekre, ahol a településrendezési terv intézkedéseket tervez, 

e) feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti 
örökség értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, 
kötelezettségeket, támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével 
összefüggésben, 
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f) kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés, 
különösen a terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat 
során a természeti értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi 
tájértékek megőrzésére, 

g) az iroda feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok 
előkészítésében és a közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz, 

h) kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján 
megvalósuló beruházásokban, 

i) építési beruházáshoz kiállítja az üzembe-helyezési okmányt. 
j) az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, 

építési engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása 
(pályáztatás, stb.), 

k) önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási 
tervek készítése (ütemezése). 

 
3.2.8. Pályázatírói és közbeszerzési feladatok: 

 
a) az önkormányzat által benyújtott, külső közreműködő szervezetek általi 

lebonyolítású pályázatok kapcsán kapcsolattartás, nyilvántartás, követés, 
felügyelet, 

b) az önkormányzat által benyújtott saját lebonyolítású pályázatokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

c) közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés, 
d) a további részletes feladatokat a Közbeszerzési Szabályzat és a 

pályázatokkal összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzat 
tartalmazza. 

 
3.2.9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és kommun ális igazgatás 

feladatok: 
 

a) csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból történő 
védetté nyilvánítása, 

b) helyi természeti értékek védetté nyilvánításának előkészítése, 
c) környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, 

határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek 
megállapítása, tilalmak, környezeti hatással járó jogerős határozatok, 
közigazgatási szerződések közzététele), 

d) környezetvédelmi és természetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv 
készítése, felülvizsgálata, 

e) helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletek előkészítése, a 
szükséges eljárások lefolytatása, 

f) kapcsolattartás a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és 
elhelyezését végző közszolgáltatóval, a díjrendeletben előírt kedvezmények 
igazolása, 

g) zaj- és levegőszennyezési források naprakész nyilvántartása, 
h) a lakóhelyi környezet állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a 

környezeti állapotról szóló tájékoztató előkészítése, 
i) levegőtisztasági intézkedési terv készítése (füst, köd riadóterv), 
j) hulladékkezelési szerződések (közszolgáltatási szerződés előkészítése a 

szükséges jogszabályi változások átvezetése), 
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k) légszennyezési zajvizsgálatok, mérések elvégeztetése, a szükséges 
intézkedések megtétele, 

l) légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási 
bírság megállapítása, 

m) illegális hulladéklerakás megakadályozása, illetve a már kialakított lerakók 
felszámolására intézkedések megtétele, 

n) kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos feladatok (közszolgáltatási 
szerződés, helyi rendelet alkotása), 

o) köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése. Felekezeti temetők 
esetében közszolgáltatási szerződések előkészítése, az abban foglaltak 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. Temetők fenntartásával, 
üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek, 

p) állattartási és állatvédelmi ügyek,  
q) méhészek és méhvándorlás nyilvántartása, 
r) parlagfű mentesítése (allergiát okozó nyomnövények elszaporodásának 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok), 
s) halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak), 
t) veszélyes állatok tartási engedélyének kiadása, 
u) fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás, 
v) járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés, szúnyog- 

és rágcsálóirtás megszervezése, 
w) gyepmesteri feladatok koordinálása, befogott állatok elhelyezése. 

 
3.2.10. Vízügyi igazgatás feladatok: 

a) helyi vízgazdálkodási hatósági feladatok végzése és a kiadott 
engedélyekről nyilvántartás vezetése, 

b) vízi-közmű szolgáltatás, ivóvíz, szennyvíz üzemeltetésének és 
rekonstrukciójának figyelemmel kísérése, fejlesztésükkel kapcsolatos 
feladatok ellátása, 

c) árvízvédelmi védművek üzemeltetésével, fejlesztésével és létesítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

d) helyi vízgazdálkodási társulatok szervezésével és működésével 
kapcsolatos feladatok, 

e) a folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával, elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok, helyi közszolgáltatás megszervezése, közszolgáltatási szerződés 
előkészítése, 

f) patakok, csatornák áradása esetén a szükséges védekezési feladatok 
koordinálása, 

g) helyi rendeletek előkészítése (folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása, vízszolgáltatási korlátozási terv), 

h) csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésének figyelemmel kísérése, 
i) ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás 

engedélyezése, elrendelése, 
j) vizek, és vízi létesítmények nyilvántartása, 
k) vízmérőhely és tisztítóaknák közterületen történő elhelyezése, 
l) folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése, 
m) vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok 

előkészítése. 
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3.2.11. Közlekedés és hírközlési igazgatás feladato k: 

a) helyi forgalomszabályozási, forgalomtechnikai tervek készítése és 
rendszeres időközönkénti felülvizsgálata, 

b) utak, hidak nyilvántartása, rendszeres ellenőrzése, híd-törzskönyv 
vezetése, 

c) helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, 
felújításokra, új utak és járdák létesítésére vonatkozó javaslatok 
összeállítása, 

d) járdák létesítési engedélyezése, gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak 
nem közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások 
kiadása, 

e) helyi tömegközlekedés esetében a hatósági árak megállapítása előtt a 
javaslatok véleményeztetése, 

f) közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési, fakivágási és ültetési 
engedélyének kiadása. 

g) közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, 
valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzésének nyilvántartása, 

h) közutak, helyi vasutak, járdák, kerékpárutak forgalomba helyezése, 
megszűntetése, 

i) közvilágítási berendezések létesítése, működtetése, 
j) parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárás 

kiadása), 
k) vasúti átkelőhelyek, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak, parkolók 

fenntartása, tisztántartása, síkosság elleni védekezés megszervezése, 
l) utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, utca névtáblák kihelyezése, 
m) útellenőri szolgálat megszervezése és működtetése, 
n) közlekedési, kártérítési igények kivizsgálása, 
o) a városi forgalomirányítási berendezés működésének biztosítása, a 

szükséges javításokra intézkedés megtétele, 
p) távközlési és egyéb nyomvonal jellegű építmények létesítésével 

kapcsolatos tervegyeztetés és kezelői hozzájárulás kiadása, 
q) útvonal engedélyek kiadása, 
r) közutak osztályba sorolása a jogszabályi előírások szerint, 
s) üzemanyagtöltő állomások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos 

ügyek, 
t) együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal 

(MÁV, VOLÁN), valamint az állami tulajdonú közutak kezelőivel (Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.), 

u) közúton, járdában elhelyezett közművek létesítményeinek meghibásodása 
esetén a közmű üzemeltetőjének tájékoztatása és a hiba kijavításának 
kérése. 

 
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

 
3.2.12. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok: 

 
a) ellátja a gyermekek és fiatalok érdekében végzendő feladatokat és 

megoldási lehetőségeket keres a korosztály problémáira, 



 

 

 

70

b) szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő 
önkormányzati, hivatali, civil és informális szervezetek tevékenységének 
koordinációját, 

c) az érintett korosztályt foglalkoztató problémák tekintetében ismeretterjesztő, 
felvilágosító, és segítő tevékenység végzése, 

d) támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését, 
e) elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő 

törvényekben és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek 
megismertetését és érvényre juttatását, 

f) kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső 
(települési) és külső (megyei, regionális, országos) kapcsolatokat, és 
erőforrásokat szerez a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a 
gyakorlati ifjúsági munkához, 

g) kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil 
szervezetek között. 

 
3.2.13. Sporttal kapcsolatos feladatok: 
 

a) a helyi sporttevékenység támogatása, 
b) a diák-, szabadidő és versenysport feltételeinek megteremtése, illetve 

javítása, 
c) a KÖH által szervezett sportrendezvények szervezése, koordinálása, 
d) kapcsolatokat épít és együttműködik a helyi sportegyesületekkel, 
e) együttműködik az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtésében, 

fejlesztését célzó kezdeményezésekben, 
f) segítséget nyújt a településen megrendezésre kerülő sportesemények, 

versenyek lebonyolításához.  
 

3.2.14. Informatikai feladatok: 
 

a) biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, a KÖH-on 
belül a jogtiszta szoftver használatát, 

b) javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok 
fejlesztésére, 

c) üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét, 
d) üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák 

kijavításáról, 
e) nyilvántartja a KÖH számítástechnikai eszközeit, 
f) elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, 

gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról, 
g) folyamatosan gondoskodik az ügyintézők számítógépén az elektronikus 

jogszabály elérhetőségéről, frissítéséről, szükség szerint a jogszabály 
használatának betanításáról. 

 
3.2.15. Gondnoksági feladatok: 

 
a) biztosítja a KÖH munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközöket, 

irodaszereket, azokat beszerzi, kiadja, 
b) gondoskodik a küldemények postázásáról, illetve kézbesítéséről, 
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c) biztosítja a  KÖH közlönyökkel, szak- és napilapokkal, szakkönyvekkel való 
ellátását, azokról nyilvántartást vezet, 

d) gondoskodik a takarítás, porta- és őrszolgálat, telefonközpont ellátásáról, 
e) gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények 

megtartásához szükséges helyiségekről – tárgyi, technikai feltételek -, 
f) gondoskodik a KÖH-ban lévő telefonok, faxok, fénymásolók 

működőképességéről, 
g) gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai 

vizsgálatok elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről, 
h) vezeti a bélyegző nyilvántartást, 
i) ellátja a  KÖH használatában lévő gépjárművek üzemanyag 

felhasználásának elszámolását, gépkocsivezetők túlóra elszámolását, 
j) gondoskodik a KÖH által használt épületek kisebb karbantartási munkáinak 

elvégzéséről. 
 

3.2.16. Abodi Kirendeltség feladatai: 
 

Abod települést érintő hatósági, önkormányzati pénzügyek helyben történő 
intézése.  
Ennek keretében:  
a) ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat – pályázatírás, 

alkalmazási iratok, elszámolás, támogatás igénylése, stb., 
b) végzi az iktatási feladatokat a 3.2.17. pontban foglaltak szerint, 
c) végzi az anyakönyvi igazgatással, a népesség nyilvántartással kapcsolatos 

feladatokat a 3.4.3., és a 3.4.4. pontban foglaltak szerint, 
d) végzi a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok a 3.4.5. pontban foglaltak 

szerint, 
e) intézi a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok a 3.4.6. pontban 

foglaltak szerint, 
f) végzi az egyéb igazgatási feladatok a 3.4.8. pontban foglaltak szerint, 
g) ellátja a szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok a 3.4.9. pontban 

foglaltak szerint, 
h) ellátja a kereskedelmi és ipari feladatokat a 3.4.10. pontban foglaltak 

szerint, 
i) ellátja az állategészségügyi, mezőgazdasági feladatok a 3.4.11. pontban 

foglaltak szerint, 
j) ellátja a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív 

feladatokat,  
k) végzi Abod Község Önkormányzat gazdálkodási és pénzügyi feladatait a 

3.5.2., 3.5.3., és a 3.5.4. pontban foglaltak szerint, 
l) intézi Abod települést érintő adóügyeket a 3.5.1. pontban foglaltak szerint, 
m) ügyfélfogadást tart 4.1. pontban foglaltak szerint. 

 
Az egyéb feladatellátás a közös önkormányzati hivatalon belül történik. A belső 
szervezeti egységek hatáskörébe tartozó ügyek szerint. 

3.2.17. Iktatási feladatok: 
 

a) elvégzi a KÖH-hoz beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét, 
csoportosítását szignáláshoz, 
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b) ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos 
feladatokat a külön szabályzatban foglaltak szerint, 

c) kezeli a kézi és központi irattárakat, 
d) elkészíti az éves hatósági statisztikát. 

 
3.2.18. Egyéb feladatok: 
 
a) ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások, 
a népszavazások, helyi népi kezdeményezések előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

b) ellátja a bírósági ülnökök választásának előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat, 

c) gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről, 
d) a feladatkörét érintően elkészíti és aktualizálja a KÖH belső szabályzatait, 

utasításokat, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve 
betartásáról.  

e) a kitüntető és díjrendeletbe foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése, 
lebonyolítása 

f) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság üléseiről jegyzőkönyv elkészítése, 

g) egyházakkal kapcsolattartás. 
 

Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
 

3.3. Főépítészi feladatok ellátása:  
A KÖH köztisztviselőként főállásban főépítészt nem foglalkoztat. A főépítészi 
feladatok ellátására megbízási szerződés alapján kerül sor. 
 
3.4. Igazgatási és Szociális Osztály  
 

3.4.1. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatos fel adatok: 
a) a 2012. évi II. törvény hatályba lépése előtt kiszabott pénzbírságok, illetve a 

bíróság által kiszabott pénzbírságok tekintetében a végrehajtási eljárás 
lefolytatása (adók módjára történő behajtás, közérdekű munkára történő 
átváltoztatás, elzárás, elővezetés elrendelése) 

b) az a) ponttal kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 
 

3.4.2. Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok: 
a) helyszíni szemle, tárgyalás tartása, 
b) birtokvédelmi ügyeket érintő határozatok meghozatala (kötelezést 

tartalmazó döntés, elutasítás vagy egyezség jóváhagyása), 
c) bírói út igénybevételének lehetőségéről való tájékoztatás. 

 
3.4.3.  Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat ok: 

a) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok 
valamint a halotti anyakönyvek vezetése, 

b) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok 
valamint a halotti betűrendes névmutató vezetése, 
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c) utólagos bejegyzés teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett 
egyneműek élettársi kapcsolatok és a halotti anyakönyvben, 

d) házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő 
közreműködés (jegyzőkönyv felvétele, ünnepi szertartás), 

e) külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelem 
továbbítása a felettes szervhez, 

f) igény szerint családi események társadalmi megünneplése során történő 
közreműködés, 

g) utólagos bejegyzés jegyzékékének vezetése és a levéltár részére történő 
megküldése, 

h) előírt adatszolgáltatás teljesítés, 
i) a számítógépes ASZA program alkalmazása, 
j) a névváltoztatással kapcsolatos feladatok (születési név változtatása 

esetén: a kérelmek átvétele, leellenőrzése és továbbítása, házassági név 
változtatása esetén: jegyzőkönyv felvétele, intézkedés a változás 
anyakönyvben történő átvezetése iránt) állampolgársági eljárással 
kapcsolatos feladatok (állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat, 
kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az 
állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek felterjesztése, ügyek 
előkészítése eskütétel lebonyolításához), 

k) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok (születés, házasságkötés, 
haláleset), 

l) az ASZA számítógépes programon belül a Fórum és a Levelező rendszer 
folyamatos figyelemmel kísérése. 

 
3.4.4. Népesség nyilvántartással kapcsolatos felada tok: 

a) a helyi népesség nyilvántartási adatok kezelése, adatszolgáltatás 
teljesítése, 

b)  adatszolgáltatási nyilvántartás vezetés, 
c)  személyes adatok védelme. 

 
3.4.5. Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

a) az elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó-és 
értékbizonyítvány beszerzése), 

b) hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása, 
c) hagyatéki leltár és mellékleteinek közjegyző részére történő továbbítása. 

 
3.4.6. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok: 

a) külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok 
kirendelése, a kirendelt gondnok felmentése, munkadíjának megállapítása, 

b)  jegyzőkönyv felvétele nemzetközi vonatkozású tartásdíj igény 
érvényesítésében a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságának megállapítása, 

c)  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatásra való jogosultságának megállapítása, 

d) óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása, 
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele, erre 

vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiadása. 
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3.4.7. Építéshatósági  feladatok: 
 

3.4.7.1. Elsőfokú építésügyi hatósági jogkörében (illetékességi területén, 
továbbá illetékességi területen kívül kijelölés alapján) eljárva lebonyolítja 
az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 
kapcsolatos alábbi építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat, 
kötelezettségeket: 

a) elvi építési engedélyezési eljárás, 
b) építési engedélyezési eljárás, egyszerűsített építési engedélyezési 

eljárás, 
c) összevont építésügyi hatósági eljárás, 
d) bontási engedélyezési és bejelentési eljárás, 
e) használatbavételi engedélyezési eljárás, 
f) fennmaradási engedélyezési eljárás, továbbépítési engedély. A 

fennmaradási engedély megadásával egyidejűleg építésügyi bírság 
kiszabása, 

g) bejelentési eljárások (építési tevékenység, használatbavétel, bontás 
bejelentésének nyilvántartásba vétele). A bejelentett építési 
tevékenység ellenőrzése, 

h) kijelölés alapján illetékességi területen kívül engedélyezési, 
bejelentési eljárások lefolytatása, 

i) szakhatósági közreműködés telekalakítási, örökségvédelmi, ipari-
kereskedelmi és más hatósági engedélyezési és bejelentési 
ügyekben, 

j) adat, tény, állapot igazolása, hatósági bizonyítvány kiállítása, 
k) építésügyi hatósági ellenőrzések, 
l) építésrendészeti és kötelezési eljárások lefolytatása, végrehajtási 

eljárások, 
m) építésügyi hatósági kötelezések (elrendelhető, kötelezően 

elrendelendő), 
n) hatósági kötelezettség esetén az elrendelt jogerős és végrehajtható 

kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése, 
o) a kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett terhére hatósági 

úton a munkálatok elvégeztetése, 
p) hatósági, engedélyezési, bejelentési és kötelezési eljárások során az 

építésügyi határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázásához 
helyszíni ellenőrzések elvégzése (jegyzőkönyv felvétel, 
fényképfelvételek készítése), 

q) az építési munka folytatásának megtiltása, ha az szabálytalanul, 
vagy pedig az állékonyságot, az életet és egészséget a köz- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik, 

r) építési engedély nélkül vagy attól eltérően, az építési engedély és 
bejelentés nélkül végezhető építési munka esetében az általános 
érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével történő építési 
tevékenység megelőzése, felkutatása és megakadályozása, 

s) építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetésére 
való kötelezés, ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal az ingatlanban az 
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állékonyságot, az életet és egészséget a köz- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető állapot keletkezett, 

t) a beépítési, helyrehozatali és beültetési kötelezettség elrendelése és 
a végrehajtás ellenőrzése. 

 
3.4.7.2. Fentieken túl az els őfokú építésügyi hatóság: 

a) nyilvántartásokat vezet az építésügy körébe tartozó tevékenységek 
ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és 
műszaki adatokról, amelyeket a településrendezéshez és a tervezéshez, 
valamint az építésügyi hatósági tevékenységhez jogszabályban előírtak, 
illetékességi területenként, illetve településenként, 

b) gondoskodik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben, valamint az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 
nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben előírt 
nyilvántartások illetékességi területenkénti, illetve településenkénti 
vezetéséről. Statisztikai jelentéseket készít, 

c) nyilvántartást vezet az építési engedélyezésre benyújtott építészeti műszaki 
tervdokumentációkról, azok egy példányát elhelyezi a tervtárban, 

d) a tervtárat kezeli és a benne lévő műszaki terveket és dokumentumokat az 
előírásoknak megfelelően megőrzi, 

e) gondoskodik a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről 
valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtásáról. 

 
3.4.8. Egyéb igazgatási feladatok: 

a) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, tanuk meghallgatása, 
b) hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos észrevételek 

jegyzőkönyvben történő rögzítése, hirdetmények záradékolása, levétele,  
c) talált tárgyak átvétele, nyilvántartás vezetése, a talált dolog jogosultnak 

történő átadása, a dolog őrzése, értékesítése, 
d) a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó jegyzői hatáskörbe tartozó 

feladatok ellátása, a támogatott ingatlant terhelő jelzálog felfüggesztésére, 
átjegyzésére, törlésére vonatkozó kérelmek átvétele, határozathozatal, 

e) Humánpolitikai Bizottság üléseiről jegyzőkönyv elkészítése. 
 

3.4.9. Szociális ügyek intézésével kapcsolatos fela datok: 
A szociális törvény által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra 
vonatkozó valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, 
önkormányzati rendeletekben foglalt feladatok ellátása (előkészítése, 
végrehajtása). 
 
Az osztály felatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a kérelmek, valamint a 
szükséges mellékletek, igazolások átvétele, ellenőrzése, hiánypótlásra felhívás, 
az ügyek döntésre előkészítése, a bizottsági ülésen az ügyek előterjesztése, a 
határozatok postázása, közreműködés a döntés végrehajtásában. A bizottsági 
üléseken jegyzőkönyvvezetés, továbbá más szerv megkeresése, szociális 
programmal való egyeztetése, határozathozatal, adatrögzítés, felülvizsgálat. 
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetése, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése. 
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a) ellátja a rendszeres és esetenkénti támogatások megállapításával 
kapcsolatos feladatokat a tényállás tisztázása után a szükséges 
hiánypótlásokat teljesítve döntést hoz. 

a.a) felnőtt korúak átmeneti segélyezésével kapcsolatban 
a.b) lakásfenntartási támogatás 
a.c) temetési segély 
a.d) köztemetés 
a.e) aktív korúak rendszeres segélyezése 
a.f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
a.g) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
a.h) méltányossági alapon megállapítható közgyógyellátás 
a.i) mozgáskorlátozottak támogatása 
a.j) egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyezése 
 

b) előkészíti a Humánpolitikai Bizottság döntéseit, illetve azokról 
jegyzőkönyvet készít 

c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetésének 
elrendelése 

 
Támogatások kifizetéséhez utalási lista készítése. 
 
Szociális ellátások elbírálásához szükséges valamint hatósági megkeresésekre 
történő környezettanulmány készítése. 
Jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 
 
Statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 
 
Szolgáltatástervezési koncepció döntésre előkészítése, felülvizsgálata, 
aktualizálása. 
 
Folyamatos együttműködés, kapcsolattartás a Szociális Szolgáltató Központtal, a 
Pedagógiai Szakszolgálattal,  az álláskeresők ellátása érdekében a Munkaügyi 
Központ Kirendeltségével. 

 
3.4.10. Kereskedelmi és ipari feladatok ellátása: 

a) az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenységek 
bejelentésének nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új 
üzletkörrel történő bővítése, nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás 
közzététele az önkormányzat honlapján, 

b) az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések 
kivizsgálása. 

c) vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása, 
d) kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes illetve 

végleges bezáratása, éjszakai nyitva tartás korlátozása, éjszakai kötelező 
nyitva tartás megállapítása, 

e) üzletfeliratok, fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi 
követelményeinek ellenőrzése, 

f) mozgóárusítás engedélyezése, 
g) statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett 

változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 
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h) nyilvántartja a vendéglátó üzletekben üzemeltetett szerencsejátéknak nem 
minősülő szórakoztató játékokat, 

i) ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés 
köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, 
nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat 
honlapján, 

j) szálláshely-szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba 
vétele, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági 
ellenőrzés, 

k) magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek 
nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, vendégkönyvek hitelesítése, 
záradékolása, statisztikai jelentés elkészítése, 

l) a fogyasztói panaszok kivizsgálásánál együttműködik a fogyasztóvédelmi 
hatósággal, 

m) tolmácsigazolvány, szakfordítói igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése, 
n) zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, 

ellenőrzése, 
o) hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján, 
p) illetékességi területen kívül kijelölés alapján eljárások lefolytatása, 
q) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének 

bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése, nyilvántartás 
vezetése, 

r) gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása, 
s) a termőföldre vonatkozó elővásárlási- és elő haszonbérleti jog 

gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alkalmazása, ajánlatok 
kifüggesztése, iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a 
kormányzati portálon. 

 
3.4.11. Állategészségügyi, mez őgazdasági feladatok: 

a) állatkiállítás, állatbemutatás, állatversenyek helyének és idejének 
engedélyezése, nyilvántartása, 

b) vadkár, vadászati kár, vadban okozott kárügyek (szakértő kirendelése, 
egyezség létrehozása), 

c) vadászterület résztulajdonosainak közös képviselete, 
d) méhészek nyilvántartása, eb oltás megszervezése, fakivágás. 

 
3.4.12. Közterület-felügyel ői feladatok: 

a) a település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az 
észlelt hiányosságok megszüntetése, 

b) közterület-használati engedélyek kiadása és nyilvántartása, 
c) a közterület használatával kapcsolatos helyi rendeletek előkészítése, 

javaslat közterületi díjakra, 
d) a közterületen folytatott - engedélyhez kötött - kereskedelmi tevékenység 

jogszerűségének ellenőrzése, 
e) Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak 

felkutatása, tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének 
megszervezése, 
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f) a kóbor ebek időszakos begyűjtésének megszervezésében való 
közreműködés, a tulajdonossal szembeni szabálysértési eljárás 
megindítása, 

g) a járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan 
tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát, 

h) ellenőrzi a tulajdonosi hozzájárulásokban előírtak betartását, 
i) a közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési 

tárgyak, valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési 
eljárást kezdeményeznek, 

j) városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a 
szükséges engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását, 

k) felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat, 
l) együttműködnek a Rendőrkapitánysággal és egyéb más társhatóságokkal a 

közterület rendjének megőrzése érdekében, 
m) a megállapított helyszíni bírság befizetését figyelemmel kísérik, annak 

elmaradása esetén a Pénzügyi Osztállyal együttműködve szabálysértési 
eljárást kezdeményeznek a mulasztóval szemben, 

n) a szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon 
és összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg, 

o) a napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezetnek, a 
befizetések teljesítését - egyeztetve a Pénzügyi Osztállyal - rendszeresen 
figyelemmel kísérik. 

 
3.4.13. Ingatlangazdálkodással összefügg ő feladatok: 

a) nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása: 

a.a) A hasznosításra vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése, a 
testületi határozatok végrehajtása.  

a.b) A megüresedett bérlemények hasznosításra, értékesítésre történő 
meghirdetése a helyben szokásos módon.  

a.c) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  
a.d) A használat során a bérlők részéről felmerülő problémák, kifogások 

kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele. 
 

b) önkormányzati tulajdonú szociális és piaci alapú bérlakások teljes körű 
nyilvántartása, bérbeadás előkészítése, együttműködve a Borsod 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel: 

b.a) Bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, a 
bérlakások hasznosításával kapcsolatosan.  

b.b) A megüresedett bérlemények hasznosításra történő meghirdetése 
a helyben szokásos módon.  

b.c) A meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatok előzetes 
ellenőrzése, előkészítése.  

b.d) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása. 
 

c) első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek fogadása, ellenőrzése, 
helyszínelések lebonyolítása. Képviselő-testületi előterjesztések készítése, 
szerződés kötése, szerződés módosítása. Gondoskodik a támogatásnak 
megfelelő mértékű jelzálogjog, illetve terhelési és elidegenítési tilalom 
illetékes Körzeti Földhivatalnál történő bejegyzéséről.  
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Támogatottak nyilvántartásának naprakész vezetése, rendelet módosításának 
előkészítése, 

 
d) a Humánpolitikai Bizottság munkájában (helyszíni környezettanulmány), 

illetve a bizottsági üléseken való részvétel, 
 

e) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú 
ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és az erre 
vonatkozó önkormányzati rendeletben, illetve határozatokban foglaltak 
végrehajtása, 

f) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú 
ingatlanok hasznosítására bérleti szerződések megkötése, az ezekkel 
kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
 

g) mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok művelési ágban tartásának 
ellenőrzése, helyszíni szemle során ezen ingatlanok állapotának rögzítése 
és a nyilvántartásokra történő rávezetése. 

 
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

 
3.5. Pénzügyi Osztály  
 

3.5.1. Adóügyek 
a) helyi adó (iparűzési adó) bevallások feldolgozása, javítása, ellenőrzése, 

szankcionálása, változások nyilvántartása,  
b) gépjárműadó határozatok készítése, 
c) talajterhelési díj bevallások feldolgozása, ellenőrzése, szankcionálása, 
d) minden adónemben a kötelezettségek nyilvántartása, befizetések 

lekönyvelése, adószámlák kezelése, zárási összesítők, jelentések 
készítése, 

e) szabálysértési és más hatóságok által kimutatott bírságok, adók módjára 
behajtandó köztartozások behajtása, az eredményességről visszajelzés 
készítése, 

f) adóhátralékok és idegen helyről kimutatott tartozások behajtása, 
g) hagyatéki ügyekben és más hatóság megkeresésére ingatlan értékbecslés 

készítése, 
h) adóigazolás kiadása, vagyoni bizonyítvány készítése, 
i) helyi adórendelet módosításának előkészítése. 

 
3.5.2. Költségvetési feladatok 

a) a képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
pénzügyi- gazdasági döntések előkészítése, 

b) a központi költségvetés figyelembe vételével az önkormányzat éves 
költségvetésének megtervezése, elkészítése, 

c) költségvetési rendelet módosítások elkészítése, 
d) az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozásával kapcsolatos 

feladatok, 
e) a testület által elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, a 

hivatal és az intézmények vonatkozásában, 
f) a költségvetési szervek pénzellátása, 
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g) a kimenő számlázással kapcsolatos feladatok, a követelések behajtása, 
h) a KÖH operatív gazdálkodása, számviteli rend kialakítása, számviteli 

szabályzatok készítése, aktualizálása, 
i) a pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, havi negyedéves, féléves, 

háromnegyed éves és éves információ szolgáltatása az államháztartás 
számára, 

j) az önkormányzat zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos feladatok, a 
normatív költségvetési hozzájárulásokkal való elszámolás, az 
önkormányzat költségvetési beszámolójának elkészítése, 

k) az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói, az ÁFA-val, egyéb állami 
adóhatósággal kapcsolatos adóalanyi feladatok, 

l) a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok, valamint a tárgyi 
eszközök nyilvántartásának vezetése, 

m)  a kötelezettség-vállalások nyilvántartásának vezetése,  
n) az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban 

meghatározott önkormányzati feladatok, illetve a jegyző egyéb pénzügyi-
gazdasági feladatai, gazdasági események rögzítése, analitikus 
nyilvántartások vezetése  

o)  közműfejlesztési hozzájárulás igénylése- kiutalása, 
p)  a létszámcsökkentési pályázat elkészítése-elszámolása, 
q)  hitelkérelem, hitelek nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások,  
r)  választással kapcsolatos költségek számfejtése, elszámolása, kifizetése 
s)  tartásdíj megelőlegezés nyilvántartása, behajtásra történő kimutatása,  
t)  önkormányzati határozatban megállapított pénzellátások kiutalása, hozzá  

kapcsolódó állami hozzájárulások igénylése, 
u) szociális ellátások utalása,a hozzá kapcsolódó támogatások igénylése, 
v) a KÖH eszközeinek nyilvántartása, leltározása, értékelése, selejtezése,  
w) pénzügyi szigorú számadású bizonylatok kezelése,  
x) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának számfejtése, utalása, 
y) nem rendszeres kifizetések számfejtése, utalása, 
z) normatív állami hozzájárulások igénylése,  
aa) a működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok készítése-elszámolása, 
bb) cafetéria juttatások (elemek) beszerzése, elosztása, ehhez kapcsolódó 

pénzügyi elszámolás, 
cc) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó számfejtések, kifizetések, 

visszaigénylések, munkabér és szerszámtartozások nyilvántartása, 
dd) központosított támogatások igénylésében, elszámolásában való 

közreműködés, 
ee) Iskolatej Program előkészítése, lebonyolítása, 
ff) leltározási feladatok előkészítése, közreműködés, selejtezési javaslatok 

elkészítése. 
 

3.5.3. Vagyongazdálkodási feladatok 
a) közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a 

vagyongazdálkodási terv elkészítésében, 
b) önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek előkészítése, hatályos rendeletek karbantartása, 
c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon állapotának teljes körű 

felmérése és naprakész nyilvántartása,  
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d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére, 

stb, vonatkozó pályázatokban való közreműködés, 
e) az önkormányzat  

e.a) forgalomképtelen törzsvagyonának, 
e.b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának és  
e.c) forgalomképes üzleti vagyonának 

 naprakész nyilvántartásával,  
f) az ingatlanvagyon kezelésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
g) önkormányzati ingatlanvagyon kataszter elkészítése és folyamatos 

naprakész karbantartása, vezetése, rendeletben előírt beszámoló 
jelentések összeállítása és a Magyar Államkincstár részére történő 
megküldése, 

h) óvóhelykataszter elkészítése és nyilvántartása Edelény város 
közigazgatási területén. 

 
3.5.4. Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok : 

a) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, 
termőföldek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, 
előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása, így 
különösen: 

a.a) Értékbecslések elkészíttetése. 
a.b) Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos 

módon az ingatlanok elidegenítésre történő meghirdetése.  
a.c) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  
a.d) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 
a.e) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése. 
a.f) A változásnak az ingatlan kataszteren, eszköznyilvántartásban 

történő átvezetése. 
 

b) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, 
termőföldek) megvásárlásával kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, 
előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása: 

b.a) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 
b.b) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése.  
b.c) A változásnak az ingatlankataszteren, eszköznyilvántartásban 

történő átvezetése. 
 

Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
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3.6. Belső ellenőrzés 
 
A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szerv által kerül ellátásra, megbízási 
szerződés alapján. 
 
3.6.1. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok: 
 

a) a KÖH és az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági 
munkájának segítése, a folyamatos ellenőrzésekben a vezetői munka 
támogatása, 

b) hosszú távú ellenőrzési ütemterv készítése a célok és prioritások 
figyelembe vételével, ennek folyamatos karban tartása, 

c) rövid távú (éves) munkaterv készítése (képviselő-testületi előterjesztés), 
d) belső ellenőrzési munkatervben foglalt rendszerellenőrzési (átfogó), 

szabályszerűségi, cél- téma és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett 
vizsgálatokról jelentés készítése, a jelentésben megfogalmazott 
megállapítások nyomon követése. Vizsgálatokról nyilvántartás vezetése, 

e) Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása, 
f) közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzése, arról jelentés és beszámoló 

készítése, 
g) évente a Képviselő-testület részére beszámoló készítése az elvégzett 

munkáról. 
 

3.7. Kistérségi Hivatal  
 

a) ellátja Edelény és térsége fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
az ezzel összefüggő pályázatokat előkészíti, 

b) ellátja a társulás személyzeti és munkajogi feladatait, szervezi a 
képzéseket, továbbképzéseket,  

c) végzi az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
üléseinek előkészítését, 

d) biztosítja Edelény és kistérsége központi orvosi ügyeleti ellátását, 
e) ellátja a kistérségi sport- és ifjúságpolitikai feladatok koordinálását, 
f) végzi az Edelényi Kistérség Többcélú Társulására vonatkozó 

adatszolgáltatást, 
 

Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
 
 

VI. Fejezet 
 

A közös önkormányzati hivatal m űködésével kapcsolatos egyéb feladatok  
 
1. A munkáltatói jogok gyakorlása  
 

a) Edelény város Polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző 
és aljegyző felett azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói 
jogokat a jegyző gyakorolja. 
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b) A Jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői és 

munkaviszonyban álló munkavállalói felett, továbbá gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Polgármester egyetértése 
szükséges – az általa meghatározott körben – a KÖH köztisztviselője, 
alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez és 
jutalmazásához. 

 
c) A Jegyző az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek 

köztisztviselői és munkaviszonyban álló munkavállalói tekintetében 
átruházhatja a belső szervezeti egységek vezetőire. 

 
2. A helyettesítés és kiadmányozás rendje  
 
2.1. A helyettesítés rendje 

a) a jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején az aljegyző helyettesíti. 
b) a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós 

akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által kijelölt 
megfelelő képesítéssel rendelkező osztályvezető látja el – legfeljebb az ok 
felmerüléséről számított hat hónap időtartamra.  

c) az osztályvezetőt a Jegyző által írásban megbízott köztisztviselő 
helyettesíti – az érintett munkaköri leírása tartalmazza a megbízást –.  

d) a KÖH köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásokban leírtak 
szerint helyettesítik egymást.  

e) az osztályvezető köteles gondoskodni arról és felelős azért, hogy 
valamennyi ügykörben, feladatkörben az állandó érdemi ügyintézés és 
ügyvitel biztosított legyen. 

 
2.2. A kiadmányozás rendje 
 

A kiadmányozás rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás tartalmazza. 
 
3. A bélyegz ők használatának a rendje  

 
3.1. A KÖH bélyegzőinek felsorolását és leírását a bélyegző nyilvántartás 

tartalmazza. A KÖH-ban használható bélyegzők beszerzését a Jegyző 
engedélyezi. A nyilvántartást a Jegyzői Titkárság gondnoka vezeti. 

 
3.2. A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évente legalább egyszer ellenőrizni köteles. 
 
3.3. A bélyegző kezelője, használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik azok jogszerű használatáért. 
 
3.4. A bélyegző elvesztését azonnal az osztályvezetőnek írásban jelenteni kell, aki 

köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni és a 
szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a megsemmisítési eljárást 
lefolytatni.  

 
3.5. A bármely okból használhatatlanná, vagy feleslegessé vált bélyegzőket a 

gondnoknak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről, illetve 
őrzéséről, arról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a nyilvántartás mellékleteként őrzi.  
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4. A KÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje  
 
4.1. Ügyfélfogadási rend  
 
4.1.1. A polgármester és a jegyz ő fogadóórái: 

 
 

• polgármester:  minden hónap első hetének pénteki napján  
 9.00 órától 12.00 óráig. 
 

• jegyző:  minden hét szerdai napján  
  9.00 órától 12.00 óráig. 

 
4.1.2. A KÖH ügyintéz őinek ügyfélfogadási ideje:  

 
• hétfőn: 8.00-15.00 óráig 
• szerdán: 8.00-16.00 óráig 
• pénteken: 8.00-12.00 óráig 

 
A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát 
működtet   a KÖH-ban. 

   
4.1.3.  A KÖH ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási  rendje: 
                     

• hétfőn:  8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
• kedden: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
• szerdán:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 
• csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
• pénteken: 8.00-12.00 óráig 
•  

Ügyfélfogadást tartanak a KÖH lakossági ügyintézést végző belső szervezeti 
egységei, önálló ügyintézői. 
 
4.1.4. Az anyakönyvvezetők a haláleset bejelentést teljes munkaidőben kötelesek 

fogadni. 
 
4.1.5. A munkaidő heti 40 óra, melyből a dolgozó hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 

– 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig, pénteken 7.30 – 12.30 óráig köteles 
munkahelyén tartózkodni. A jegyző a polgármester egyetértésével ettől eltérő 
munkarendet is megállapíthat – takarítók, gépkocsivezetők esetében -. Az 
eltérő munkarendet az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.  

 
4.1.6. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beleszámít a munkaidőbe. 
 
4.1.7. A munkaközi szünet 12 00-13 00 óra közötti időben vehető igénybe, de ettől 

eltérő igénybevételt a jegyző vagy az osztályvezetők is engedélyezhetnek. 
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4.1.8. A KÖH  dolgozói a polgármester, jegyző, továbbá az osztályvezetők 
utasítására kötelesek munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatokat. A 
rendkívüli  munkavégzés szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

 
4.1.9. Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselő-

testület tagjait, a nemzetiségi önkormányzat tagjait, a felettes, illetve központi 
állami igazgatási szervek képviselőit – előzetes egyeztetés alapján – 
ügyfélfogadási időn túl is fogadni kell és részükre a szükséges felvilágosítást – 
az állami és szolgálati titkokra, továbbá az adatvédelmi szabályokban 
foglaltakra figyelemmel – megadni. 

 
5. A munkakörök átadás-átvételének rendje  
 

5.1. Osztályvezetői munkakör átadás esetén a jegyző, köztisztviselő, egyéb 
munkavállalók esetében az osztályvezető felel az átadás-átvétel 
lebonyolításáért. 

 
5.2. A munkakör átadás-átvétele során jegyzőkönyvben kell rögzíteni az 

alábbiakat: 
 

a) folyamatban lévő ügyek felsorolása ügyiratszáma, az utolsó eljárási 
cselekmények megjelölésével, 

b) át kell adni az ügyintézői munkanaplót az utolsó iktatás megjelölésével, 
c) át kell adni az ügyintéző által használatos nyilvántartásokat, szakkönyveket, 

szobaleltárt, illetve a számára átadott eszközöket, felszereléseket – kiemelt 
figyelmet kell fordítani a bélyegző(k) átadás-átvételére –. 

 
5.3. Fenti szabályok a munkakör módosítás esetén is értelemszerűen 

alkalmazandók. 
 
6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre  
 

6.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 

 
6.1.1. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján évenként : 

a) a Kistérségi Hivatal pályázatírási és közbeszerzési feladatokat ellátó 
ügyintézője 

 
6.1.2. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként : 

a) jegyző 
b) aljegyző 
c) osztályvezetők, kistérségi hivatal vezetője 
d) a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami és 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési 
jogosultsággal rendelkező, illetőleg a pénzeszközök 
felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult 
köztisztviselők.  
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6.1.3. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján 
ötévenként : 

a) önkormányzati tanácsadó 
b) építéshatósági és városfejlesztési feladatot ellátó ügyintézők  

 
7. A  KÖH szabályzatai  
 
7.1. A KÖH vezetői a KÖH működési és gazdálkodási feladatainak ellátása 

érdekében szabályzatokat és utasításokat adnak ki, melyek felsorolása a záró 
rendelkezések között található. 
A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről. 
Gondoskodik továbbá, hogy a szabályzatokat, utasításokat az osztályvezetők 
és az osztályvezetők útján a dolgozók megismerjék, az abban foglaltakat 
betartsák, illetve betartassák. 

 
8. A KÖH munkájának irányítása, koordinálása  
 
8.1. A KÖH szükség szerint, de évente legalább egy munkaértekezletet tart, az 

osztályok szükség szerint tartanak munkaértekezletet, illetve 
munkamegbeszélést. 
A polgármester, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével havonta 
legalább egy alkalommal munkamegbeszélésre kerül sor, melyek elsődleges 
célja a testületi, bizottsági ülések előkészítése, egyéb aktuális feladatok 
megbeszélése. 

 
8.2. A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek az osztályokon 

elhelyezett jelenléti ívbe bejegyezni. A munkaidő alatti eltávozást az 
osztályvezetők, az osztályvezetők esetében a jegyző engedélyezi. A jelenléti 
íveket az osztályvezetők által lezárva a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell leadni 
a Jegyzői Titkárság gondnoka részére. A jelenléti ívekhez csatolni kell a 
szabadságengedélyek másolatát. 

 
8.3. A betegség miatti távollétet a dolgozó köteles annak első napján közvetlen 

felettesének bejelenteni, aki köteles tájékoztatni a gondnokot. Ezen bejelentési 
kötelezettség vonatkozik azon esetre is, amikor a dolgozó egyéb váratlan 
akadályoztatás miatt munkahelyén megjelenni nem tud - ebben az esetben a 
gondnokot nem kell tájékoztatni. 
 
A dolgozók kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot 
megőrizni, s ezen túl sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket, 
adatokat, egyéb információt, amelyekből közvetlenül a Képviselő-testületre, 
annak bizottságára, a  KÖH-ra vagy az ügyfélre nézve hátrány származhat. 

 
9. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodasze r-ellátás  
 
9.1. A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok, 

stb. megrendelése az osztályvezetőkkel történő előzetes egyeztetést követően 
a jegyző által meghatározottak szerint történik.  
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V. Fejezet 
 

Záró rendelkezések  
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata           

2013. március 21. napján lép  hatályba.  
 
2. A hatályba lépésével egyidejűleg a 289/2012.(XII.28.) határozattal jóváhagyott, a  

7/2013.(I.10.), és a 26/2013.(I.24.) határozattal módosított Edelényi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

 
3. A KÖH Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 
 

1. melléket: A KÖH szervezeti felépítésének, szervezeti egységek szerinti 
bemutatása, ábra. 

2. melléket: A KÖH egyes szervezetei egységeinek engedélyezett létszáma. 
3. melléklet: A szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti 

tagozódásáról. 
 

4. A KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei a közös 
önkormányzati hivatal működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó alábbi belső 
szabályzatok, utasítások: 

• Alapító Okirat 
• Edelényi KÖH létrehozásáról, fenntartásról szóló megállapodás   
• Iratkezelési szabályzat 
• Tűzvédelmi szabályzat 
• Munkavédelmi szabályzat 
• Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat 
• Vagyonnyilatkozatok kezelésének Szabályzata. 
• Egységes Közszolgálati Szabályzat  
• Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó Szabályzat 
• Közbeszerzési Szabályzat 
• Informatikai Szabályzat 
• Közszolgálati és Számítástechnikai Adatvédelem Szabályzata 
• Kiadmányozás rendje 
• TAKARNET rendszer használatának Szabályzata 
• Vezetékes- és mobiltelefonok használata 
• Munkaköri leírások 
• Jegyző helyettesítése 
• Számlarend 
• Számviteli politika 
• Eszközök és források értékelési Szabályzata 
• Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai 

teljesítés  
• igazolás rendjének Szabályzata 
• Munkahelyi dohányzás Szabályairól 
• Edelényi civil és vállalkozói fórum eljárási rendje 
• Médiastratégia és a külső kommunikáció eljárásrendje 
• Költségvetési eljárásrend 
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• Rendelet és belső szabályzatok megalkotásának eljárásrendje 
• Eljárásrend a testületi döntés-előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatok  
• szabályozására 
• Kiküldetési szabályzat 
• Módszertan a helyi önkormányzati stratégiai menedzsment kialakítására 
• Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 
• Bizonylati Szabályzat 
• Pénzkezelési Szabályzat 
• Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 
• Gépjármű üzemeltetési Szabályzat 
• Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezető Ellenőrzés Rendszere 
• EU-s források igénybevételével, felhasználásával kapcsolatos pályázat 

figyelés, a   
• pályázat készítés valamint az EU-s támogatással megvalósuló fejlesztés 

lebonyolításának  
• belső rendjére vonatkozó szabályzat 
• Polgármesteri Hivatalban az írástudatlan, illetve fogyatékossága miatt 

aláírásában korlátolt ügyfelek aláírásának módjáról 
 

 
E d e l é n y ,  2013. március 20.  

 
 

 Vártás József  Molnár Oszkár  
      jegyző    polgármester 
 
 
 
 Záradék:  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2013.(III.20.) határozattal 
jóváhagyta, és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre 
került.  
 
Hatályba lépésének időpontja: 2013.március 20.  
 
Edelény, 2013. március 20. 

 
Vártás József 

jegyző 
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1. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez: 

 
 

 EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁB RÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester  
 
 
 

Alpolgármesterek 

Aljegyző 
 

Jegyző 

Jegyzői 
Titkárság 

Pénzügyi 
Osztály 

Igazgatási és 
Szociális Osztály 

Kistérségi 
Hivatal 

Polgármesteri 
Kabinet 

 



 

 

 

90 

2. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez 
 

 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 
 

 
 

 Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységének 
engedélyezett létszáma – Edelény Város Önkormányzat költségvetési rendeletében 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 

 Szervezeti egység  Engedélyezett létszám (f ő) 
 

 Jegyző, aljegyző   2 
1. Polgármesteri Kabinet   1 
2. Jegyzői Titkárság 17 
 Abodi Kirendeltség   1 

3. Pénzügyi Osztály 14 
4. Igazgatási és Szociális Osztály 12 
6. Kistérségi Hivatal    3 

Összesen:                                                                                      50 
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3. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez 
 

K I M U T A T Á S  
 

a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerint i tagozódásáról 
 

Hivatalvezető:   jegyző            1 fő 
Aljegyző:                                 1 fő 
 

POLGÁRMESTERI KABINET  
1. főtanácsadó 1 fő 
 

JEGYZŐI TITKÁRSÁG  
1. jogi és pályázati referens 1 fő 
2. civil és nemzetiségi referens 1 fő 
3.  szervezési referens 1 fő 
4. humán referens 1 fő 
5. közfoglalkoztatási referens 1 fő 
6. városfejlesztési és városüzemeltetési 

ügyintéző 
2 fő 

7. informatikus 1 fő 
8. gondnok 1 fő 
9. Abodi Kirendeltség  - ig. ügyintéző  1 fő 
10. titkárnő 2 fő 
11. iktató/irattáros 2 fő 
12. gépkocsivezető 1 fő      MT. hatálya alatt áll 
13. kézbesítő 2 fő       MT. hatálya alatt áll 
14. takarító 1 fő       MT. hatálya alatt áll 
Összesen:  18 

 
PÉNZÜGYI OSZTÁLY 

1. osztályvezető 1 fő 
2. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 fő 
3. pénzügyi ügyintéző 7 fő 
4. adóügyi ügyintéző 3 fő 
5. pénztáros 1 fő 
6. titkárnő (pénzügyi ügyintézői 

álláshelyen) 
1 fő 

Összesen:  14 fő 
 

IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY  
1. osztályvezető 1 fő 
2. anyakönyvvezető/népesség 1 fő 
3. közterületfelügyelő 1 fő 
4. igazgatási ügyintéző 5 fő 
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5. építéshatósági ügyintéző 3 fő  (ebből 1 fő csoportvezető) 
6. ügykezelő 1 fő 
Összesen:  12 fő 

 
KISTÉRSÉGI HIVATAL  

1. hivatalvezető 1 fő 
2. - 1 fő 
3. pénztáros 1 fő 
Összesen:  3 fő 
 
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett 
álláshelyeinek száma: 50 f ő 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  

 
Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
58/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a gazdasági program végrehajtásáról szóló 
beszámolót és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény 
Város Önkormányzatának gazdasági programjának 
végrehajtásáról szóló beszámolót  - a határozat mellékleteként - 
e l f o g a d j a .   
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
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Melléklete az 58/2013.(III.20.) határozathoz 
 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI  PROGRAMJÁNAK  

 
2007 – 2014 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ID ŐARÁNYOS  

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 
 
Z á r a d é k:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. 
évi Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót az 58/2013.(III.20.) 
határozattal    e l f o g a d t a . 
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I. 
 

A PROGRAM PRIORITÁSAI  
 

A meghatározott prioritások 2011. évben kiegészítésre kerültek a város 
árvízvédelmével kapcsolatos meghatározással, mely a várost 2010. május-június 
hónapokban sújtó árvíz miatt vált szükségessé. 
A város közigazgatási területén a Bódva-patak bizonyos szakaszain a depóniák árvíz 
utáni helyreállítására került sor, míg a depónia teljes szakaszénak megerősítése, a 
mértékadó vízhozamnak megfelelő keresztmetszetek biztosítása a meder és 
műtárgyak esetében még nem valósult meg. A damaki-völgyben záportározó épült. A 
város közigazgatási területén az önkormányzat közmunkaprogram keretében 
kitisztította a patakmedrek, és csapadékvíz-elvezető csatornák jelentős részét. 
 

II. 
 

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS  

Az önkormányzat vagyona forgalomléptelen, illetve korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonból, és forgalomképes üzleti vagyonból tevődik össze. 

1. FORGALOMKÉPTELEN ÉS KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON  

Önkormányzatunk jelentős összegeket fordít és fordított forgalomképes 
törzsvagyonának megóvására (utak, járdák, intézmények stb.). 

Pályázati forrás bevonásával felújításra, korszerűsítésre került a gimnázium 
épülete. 

2012. évben szintén pályázati pénzeszköz bevonásával megújult az Edelényi 
Nefelejcs Óvoda épülete, és reményeink szerint ebben az évben az Edelényi 
Mátyás Óvoda és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete is 
megszépülhet, korszerűsödhet. 

Start munkaprogram keretében Belügyminisztériumi támogatás bevonásával 
elkészültek a Császtához, a Finkei szőlőhegyhez, illetve Sápi-hegyhez vezető 
külterületi utak zúzottköves borításai (2000 m2). Jelentős hosszban elkészültek 
3200 m-en csapadékvíz elvezetések, árokásások. 

Szintén a Start munkaprogramnak köszönhetően 2012. évben 4684 m2 
járdaszakasz újult meg. 

2013. évben megkezdődik a Belváros rekonstrukciója, melynek eredményképpen 
felújításra kerül a polgármesteri hivatal és a könyvtár épülete, az István király és 
Deák Ferenc utcák útburkolatai, víz és szennyvízcsatorna hálózatai. 

Még ebben az évben befejeződik a tájház felújítása, valamint elkészült a belvárosi 
gyűjtőút. 

2011. évben megvalósultak az árvíz okozta károk helyreállításai is. Ennek 
keretében a Bódva, Újtemplom, Tompa M., Katona J., Jázmin, Liliom, Tóth Á., 
Széchenyi, Császtai, Kisvasút (Átkötő), Borsodi, Malomszög, Móricz, Kővágó, 
Hóvirág utak, járdák, illetve az Ifjúsági Ház előtti tér is helyreállításra került. Több 
az árvíz során megsérült intézmény fűtéskorszerűsítése a biztosító kártérítéséből, 
valamint adományokból felújításra került. 
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Ezen beruházások, helyreállításokat követően az önkormányzat vagyona közel 2 
milliárd forinttal növekszik várhatóan a ciklus végére. 

Vízi-közművek eddigi üzemeltetője a használati díj összegét, valamint a minden 
évben képződő Környezetvédelmi Alap összegét visszaforgatta a 
legszükségesebb rekonstrukciós munkákra. A hálózatok állapotát figyelembe véve 
ez nem volt elegendő. 

Reményeink szerint az új, tőkeerősebb szolgáltató – pályázati pénzeszköz 
bevonásával – megnyugtató szintre tudja majd ezek állapotát hozni. 

 

2. NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANOK  

Gazdasági program kiemelt céljai között került meghatározásra a forgalomképes, 
évek óta üresen álló épületek hasznosításának megoldása. 

Ezek közül a városközpontban lévő volt Kisegítő Iskola épülete értékesítésre 
került, az új tulajdonos felújította.  

A volt ÉMÁSZ székház épület felújítása a Vöröskereszt segítségével megtörtént, 6 
lakás kialakítására került sor. 

A volt III. sz. Általános Iskola épülete megújult, ott került elhelyezésre a Kistérségi 
Hivatal, 2013. évtől a Járási Hivatal egy része, valamint a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatása is. 

A IV. Akna Bányaépület értékesítésének lezárása még nem került sor. A 
gazdasági válságra való hivatkozással a vevő vissza kíván lépni vételi 
szándékától.  

A volt Finkei Általános Iskola tornatermi része az előttünk álló fejlesztések 
megvalósítása során raktározási célokra kiválóan alkalmas, azért annak más 
módon történő hasznosítása jelenleg nem célszerű. Az épület többi részét egy 
gazdasági társaság hosszú távra – legalább húsz évre – bérbe kívánja venni, ahol 
inkubátorházat kíván alapítani és működtetni. Az ingatlan ingyenes vagy 
kedvezményes díj ellenében történő bérbeadásáért cserébe az épület teljes 
felújítását vállalja. 

Önkormányzatunk térítésmentesen megkapta a volt MHSZ épületét, melynek 
helyén lehetőség nyílt egy nagyobb fejlesztési terület kialakítására a belvárosban. 

Közeljövő feladatát képezi még a volt Bányászklub épületének hasznosítása, 
közösségi térré alakítása, ehhez szükséges pályázati lehetőségek figyelése. 
Természetesen számolnunk kell azzal is, hogy fenntartása jelentős összegeket 
képvisel, melynek fedezetét elő kell teremteni. 

Igények alapján elkezdődött a kisebb mezőgazdasági hasznosítású területek 
értékesítése, míg a művelésre alkalmas nagyobb területekre haszonbérleti 
szerződéseket kötött az önkormányzat. 

4 hektár szántót 2013. évtől a Start munkaprogram keretében mezőgazdasági 
zöldségtermesztésre hasznosítunk. 
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3. LAKÁSGAZDÁLKODÁS  

Az elmúlt időszakban számottevő elmozdulás, változás nem történt. Több, az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan került meghirdetésre (a Finkei úton, Pást 
úton, Mátyás király úton, Borsodi úton), azonban vevőre csak a Borsodi és Mátyás 
király úti ingatlanok találtak, annak ellenére, hogy az eredetinél alacsonyabb áron 
is meghirdetésre kerültek.  
Építési telkek iránti kereslet szinte megszűnt. 2012. évben egyetlen telket sem 
értékesített az önkormányzat. 
 

4. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG  

Az önkormányzat 100%-os tulajdonosa az általa alapított Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nek. 2011. évben 15 millió Ft támogatást nyújtott a Kft-nek azzal, 
hogy jelentős eszközbeszerzést hajtson végre, mellyel vállalkozási tevékenységet 
végezhet, önfenntartó képességét segítse. 

A beszerzett gépekkel részt vett az árvízi helyreállítási munkákban, valamint a 
Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházásokban. 

2012. évben a Kft tevékenységi köre jelentősen leszűkült. Kikerültek ellátandó 
feladatai közül a vízi-közművek üzemeltetései, a sportpálya fenntartása. Ezekkel 
együtt a Kft-nél alkalmazottak száma is jelentősen csökkent. Megnyugtató 
ugyanakkor, hogy a vízi-közművek üzemeltetését végző szolgáltató valamennyi 
dolgozót továbbfoglalkoztatja. 

Bízunk benne, hogy a kevesebb tevékenységi körrel működő Kft átláthatóbbá, 
kezelhetőbbé válik. Jövőbeni működéséről szóló ügyvezetői tájékoztatót a 
Képviselő-testület 2012. évben megismerhette. 

Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy a 2010. évi árvízi védekezés el nem ismert 
költségeinek folyamatos kigazdálkodása mind a Kft-nél, mind pedig az 
önkormányzatnál hosszú évekbe telhet. 

 
5. RÉSZVÉNYEK, KÖTVÉNYEK  

Gázközmű vagyonhoz kapcsolódó államkötvények folyamatosan lejártak. 

A pénzeszközhöz azonban nem jutunk hozzá, mivel az a kibocsátott kötvény 
fedezetéül szolgál. Az adósság konszolidációhoz kapcsolódóan az átvállalás 
mértékével megegyező részt (70%) az állam által megjelölt számlára át kell utalni. 

Lekötéséről folyamatosan gondoskodunk, kamatai fejlesztési célokat szolgálnak. 

Borsodvíz Zrt. 5,5 millió Ft értékű részvénnyel rendelkezünk. A társaság osztalékot 
évek óta nem fizet. 

Az új vízi-közmű törvény elfogadásra került. Megfontolás tárgyát képezi annak 
vizsgálata, hogy ezen részvények piacon értékesíthetőek-e, milyen áron és 
célszerű-e. 

Önkormányzatunk fejlesztési célú forrásbővítése céljából 2007. évben 800 millió Ft 
névértékű, svájci frank alapú kötvényt bocsájtott ki, mellyel egy időben 
visszavásárlásra került a 2003. évben kibocsájtott 300 millió Ft névértékű kötvény. 
A kötvény összegéből biztosítottuk és biztosítjuk a pályázatok megvalósításához 
szükséges önerőt, illetve egy-két 100%-ban saját forrásból megvalósuló 
beruházást (pl. vásártéri telkek közművesítése, konyha bővítése, átalakítása, stb.). 
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Kötvény felhasználási céljairól minden esetben a Képviselő-testület dönt, melyről 
összesítő kimutatás is készül a költségvetési rendelet-módosításokkal egy időben. 
Az előterjesztések az önkormányzat honlapján hozzáférhetőek. 

A kötvény összegéből pénzügyileg még fel nem használt összeg folyamatos 
lekötéséről, kamatoztatásáról gondoskodunk. 

 

III. 

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS  

1. MŰKÖDŐKÉPESSÉG 

Működőképesség megőrzése egyre nagyobb feladat elé állítja az 
önkormányzatot. 

Hosszú évek óta az önkormányzatok finanszírozása csökkenő tendenciát mutat, 
a beszerzésre kerülő áruk és szolgáltatások árai pedig jelentősen emelkednek, a 
gazdasági helyzet tovább romlik. Saját bevételi források növelésére nincs 
lehetőségünk. Intézményrendszer karcsúsításra, illetve egyházi fenntartásba 
adására kényszerültünk. 

2013. évtől bevezetett feladat alapú támogatás, az önkormányzatok jövedelem 
differenciálása címen kapott kiegészítő támogatás megszűnése miatt 
önkormányzatunk közel 300 millió Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult. 

Gazdálkodás viteléhez folyamatos folyószámla hitelkeret igénybevétele 
szükséges.  

Amennyiben nagyobb összegű ÖNHIKI-s támogatásban önkormányzatunk nem 
részesül, úgy súlyos likviditási problémákkal kell szembesülnünk. 

2. HELYI ADÓK  

Az elmúlt időszakban elindult egy olyan változás, melynek végén az 
önkormányzatok egyre kevesebb állami támogatásban részesülnek. Ösztönözve 
arra, hogy működésükhöz szükséges bevételeket helyi adók kivetéséből 
fedezzék. A magánszemélyek, vállalkozások fizetőképessége az egyes 
településeken nem azonos. A többszörösen hátrányos helyzetű térségekben 
lévőké pedig már további adóemelést, új adók bevezetését nem tudná elviselni, 
így ezzel a lehetőséggel csak mértékkel tudnak, illetve tudunk élni. 
Működőképesség megőrzése érdekében ugyanakkor szükség lenne ezen 
további bevételekre. Önkormányzatunk illetékességi területén az iparűzési adó 
került bevezetésre, melyből származó bevétel évek óta közel azonos összegben 
realizálódik. 

 
IV. 

INFRASTRUKTÚRA -HÁLÓZAT FEJLESZTÉS  

 
1. KÖZÚTHÁLÓZAT -FEJLESZTÉS , JÁRDAÉPÍTÉS  

Nefelejcs, Hóvirág, Jázmin, Erkel Ferenc és Szent Márton út megépült, a Császtai 
szőlőhegyre vezető út egy része elkészült időközben. Az utak azonban 
nagymértékű károsodást szenvedtek az árvíz és az árvízi védekezés 
következtében. Helyreállításuk a vis maior keretből 2011. évben elkészült.  
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A START Munkaprogram keretében 2012. évben több külterületi zúzottköves út és 
a város belterületén lévő járdaszakaszok kerültek felújításra. Ugyanebben az 
évben megvalósult a Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése közvilágítással és a 
kapcsolódó járdák építésével. 

ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi gyűjtőútjának 
korszerűsítése, felújítása, szélesítése az esélyegyenlőség jegyében” projekt 
keretében felújításra kerül a Belvárosi út és a mellette futó járdaszakasz. A 
beruházás összköltsége 144.013.773,- Ft. 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat során megújul az 
István király útja és a Deák Ferenc út, és több járdaszakasz épül. 

 
2. KÖZMŰFEJLESZTÉS  

2.1.  Ivóvíz 

Az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése 2012. június 01. napjától az ÉRV Zrt-
vel kötött üzemeltetési szerződés keretében történik. A vezeték állapota már 
elavult teljes rekonstrukcióra van szükség. Az önkormányzat nem rendelkezik saját 
vízbázissal, más szolgáltatótól kell vásárolnia. Ezáltal viszonylagos kiszolgáltatott 
helyzetben van. Fontos feladat, hogy hosszútávra gazdaságos, jó minőségű, 
egészséges vízellátás biztosítva legyen a városban. 

 
2.2. Szennyvíz 

A szennyvízrendszer üzemeltetése során felmerült problémák következtében 
erősen átgondolandó az a megállapítás, ami a gazdasági programban szerepel, 
hogy a szennyvízrendszer állapota megfelelő. Szintén szükséges a vezetékhálózat 
és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. 

 
3. CSAPADÉKVÍZ -ELVEZETÉS 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt a vízelvezető hálózatok a 
megnövekedett vízhozamokat nem tudták kellőképpen befogadni. Méretezett és 
megfelelően megépített, karbantartott rendszert kell kiépíteni, mely biztonsággal 
levezeti a csapadékot az érintett területekről. 2012. évben a START Munkaprogram 
keretében a csapadékvíz levezető árkok kritikus szakaszai karbantartásra kerültek. 
Tanulmánytervet kell készíteni a város belterületi vízrendezésére, mely alapján 
megalapozott javaslatot lehet tenni egyes részterületek tervezésére és csapadékvíz 
elvezetésének kiépítésére.   
 
4. ÁRAMSZOLGÁLTATÁS  

Számottevő költség az áram, mely közvilágítás esetében 25 millió forint, melyhez 
hozzávéve az önkormányzati épületeket, intézményeket számottevő költséget 
jelent. Az áramdíj emelése is folyamatos, így minden megtakarítás akár 
hatványozottan is jelentkezhet. A belvárosi út beruházása során kétoldali 
közvilágítás kiépítésére került sor, energiatakarékos fogyasztókkal. 
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5. ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÁS  

Az alternatív energia terjedésével lehetőség nyílik gazdaságosabb energiaforrások 
használatára. Azonban azt tudni kell, hogy a beruházások költségesek, 
megtérülési idő elég hosszú és a karbantartása is jelentős költéséggel jár. Ettől 
függetlenül a felújítások, fejlesztések során már prioritást kell, hogy élvezzen 
minden beruházás esetében, hiszen a exponenciálisan emelkedő közüzemi díjak 
mindinkább vonzóvá teszik az ilyen beruházásokat és nem utolsó sorban a 
megtérülési idő is rövidül. Kedvező pályázati támogatással meg kell indítani az 
ilyen irányú fejlesztéseket. Ez esetben az önerőt tekintve az önkormányzat 
szempontjából a megtérülési idő jelentősen lerövidül. 

Alternatív energia hasznosítására kerül sor az Edelényi Nefelejcs Óvoda 
épületében és a Gimnázium épületében is. Mind két intézményben napkollektorok 
segítik az épület meleg víz ellátását. 

 
6. VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁS  

A városközpont fejlesztése érdekében benyújtott pályázat keretében támogatást 
nyert az önkormányzat. 2013. évben megvalósulhat az ÉMOP-3.1.2/A-09 
Funkcióbővítő város rehabilitáció pályázat keretében tervezett projektelemek. 
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat keretén belül megújul 
Edelény városközpontja. Az edelényi könyvtár és az Polgármesteri Hivatal épülete 
teljes rekonstrukciója történik meg, valamint a városközpontba található járdák, 
köztetek is felújításra kerülnek. A beruházás összköltsége 717.408.571,- Ft. 

 
7. FOGLALKOZTATÁS  

A Start munkaprogram keretében a 2012. évben 3 projekt került megvalósításra. 
Mindhárom program 2012. március 01. napjától folyamatosan valósult meg. A 
Közúthálózat javítása program kertében 2999 m2 betonozott járda, 1685 m2 

betonlapos járda, 695m2 aszfaltozott járda felújítása valamint 3173m2 úthiba 
kijavítása valósult meg. 

A „Belvíz vízelvezetés” program keretében a Katona József út jobb oldali átereszei 
kerültek kicserélésre illetve az árkok tisztítása, valamint a város belterületén 
található átereszek, illetve vízelvezető árkok kerültek tisztításra. 

A „Mezőgazdasági földút” program keretében a Kis-Császta, Nagy-Császta, Finkei 
szőlőhegy, Sápi hegy, Ludmillára vezető út felújítása az út melletti árkok tisztítása, 
valamint bozótirtás valósult meg. 

 
8. TEMETŐK 

A városban több temető van, elhelyezkedésük, használhatóságuk, bővíthetőségük 
nagyban eltér. A temetkezés biztosítása érdekében napjainkban időszerű 
foglalkozni a temető bővítéssel, esetlegesen egyházi kezelésből önkormányzati 
kezelésbe történő átvételével. Ehhez azonban szükséges a temetők 
paramétereinek ismerete. Döntést csak a vizsgálatok lefolytatását követően 
célszerű meghozni. A köztemetők üzemeltetésére kötött szerződés 2013. 
augusztusában lejár, ezért a közeljövőben pályázat kiírása szükséges. 
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V. 
 

KULTURÁLIS , TURISZTIKAI FEJLESZTÉS  

 
1. KULTURÁLIS FEJLESZTÉS  

Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú az „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” elnevezésű pályázat keretén 
belül megvalósul az Edelényi Könyvtár felújítása. A beruházás pályázat szerinti 
értéke nettó 136.000.000,- Ft. 

 
2. TURISZTIKAI FEJLESZTÉS  

Meg kell mindenképen említeni, hogy a L’Huillier Coburg kastély felújítása 
folyamatban van, mely elkészülte után vonzó turisztikai látványosság lehet. 
Azonban csak a felújítás ehhez önmagában kevésnek tűnik. A kastély állami 
tulajdonban van, tartozott hozzá egy Angol Kert, mely önkormányzati tulajdonú, 
ennek eredeti állapotú visszaállítása hozzájárulhat a turisztikai vonzerő 
növeléshez és a város lakóinak is biztosíthat kikapcsolódást. A terület 
értékesítésére az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2013. 
évben sor kerül. így a korhű park kialakítása a fejlesztés II. ütemében 
megvalósulhat. 

Az önkormányzat is igyekszik előrehaladást elérni ezen a területen is több 
pályázat keretén belül. Sikerült a K-2010-ÉMOP-2.1.1/B-09.-2009-0023 számú az 
edelényi Tájház bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és 
gasztropince látogatóközpont kialakításával elnyerni. A beruházás építési része 
2012. évben megvalósult, az eszközbeszerzés 2013. év első felében realizálódik. 

Az Uradalmi borház rekonstrukciójára  ismételten pályázatot adott be az 
Önkormányzat, a várjuk a továbblépés lehetőségét a pályázat elnyerésével. 

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0096. kódszámon a „Turisztikai attrakciók fejlesztése” 
tárgyában kiírt pályázatra konzorciumi partnerek bevonásával pályázatot 
nyújtottunk be. A pályázat keretében az Önkormányzat részéről az edelényi 
0134/7. hrsz-ú ingatlanon egy lovasoktatás céljára is szolgáló Lovarda,  
Nagycsásztán az 5361/3 hrsz-ú területen egy szabadtéri színpad, az edelényi 
1510/1. hrsz-ú Borsodi Földvár területén régészeti feltárásra és 5 db korabeli 
lakóház és berendezéseinek a megépítésére kerülne sor. A Miskolci 
Görögkatolikus Exarchátus mint konzorciumi partner részéről a Nagycsászta  
5350. hrsz-ú ingatlanon egy Erdei iskola, míg az Újtemplom út 2-4. szám alatti 
parókia lakás átalakításával egy, az egyházi gyűjtemény bemutatását szolgáló 
kiállító terem valósulna meg. A pályázat elbírálása során az NFÜ a pályázatot 
tartaléklistára helyezte.  

ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház bővítése a 
"Borsodi Földvár" interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont 
kialakításával” pályázat keretén belül 70.992.625,-Ft összegből megvalósul a 
Tájház felújítása és egy interaktív kiállítás is, amely látogathatóvá teszi a Tájházat 
egész évben. A projekt várható befejezése 2013. június vége. 
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ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0096 azonosító számú „AVE Edelény” pályázatot nyújtott 
be Edelény Város Önkormányzata két konzorciumi partnerrel együtt, amely 
keretében felújításra kerülne az edelényi Földvár, kialakításra kerülne egy lovarda 
és egy zarándokház. 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központon 
sikeresen pályáztak az „Edelényi Kastélysziget Kulturális- Turisztikai Központ II. 
fejlesztési ütem: A kulturális és turisztikai Központ innováción alapuló 
kínálatfejlesztése országos hírű gyűjtemények elhelyezésével és a Kastélysziget 
teljes rehabilitációjával” pályázatra. A pályázat forráskeret hiányában tartaléklistára 
került. 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a „Volt uradalmi 
pince-borház rekonstrukció” címmel a császtai Uradalmi pince felújítása iránt. A 
pályázat elbírálása folyamatban van. 

 
VI. 

 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT  

Az elmúlt kettő tanévben jelentős változások következtek be a város oktatási 
intézményhálózatában.  

1. ÓVODÁK  

A 2011/2012-es tanévtől a Képviselő-testület döntése szerint megszüntetésre 
került a Városi Oktatási Központ. 

Az óvodai feladat ellátási helyekben nem történt változás, a korábbi években 
megszokott épületekben zajlik az óvodai nevelés, csak már kettő önálló 
intézmény, az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint az Edelényi 
Nefelejcs Óvoda keretei között. 

Az októberi statisztikai adatok alapján a 2011/2012-es nevelési évben az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsődébe 214 óvodás gyermeket, a 2012/2013-as nevelési 
évben 161gyermeket írattak be. Az óvodába bejáró gyermekek száma a 
2012/2013. nevelési évben 26 fő.  

Az októberi statisztikai adatok alapján a 2011/2012-es nevelési évben az Edelényi 
Nefelejcs Óvodába 153 gyermeket, a 2012/2013-as nevelési évben 161 gyermeket 
írattak be. Az óvodába bejáró gyermekek száma a 2012/2013. nevelési évben 36 
fő. 

Az óvodákban folyó nevelési tevékenység eredményes. Az óvodák helyi óvodai 
programja sokszínű szakmai programot vállal föl, amelynek keretében az egyéni 
fejlesztést, differenciálást is igyekeznek megoldani. 

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs Óvoda 
fejlesztése” pályázat keretén belül megújult 106.264.304, - Ft összegből az 
Edelényi Nefelejcs Óvoda. A beruházás 2012 szeptemberében ért véget. A 
felújítás során újraburkolták az egész épületet, új nyílászárók kerültek beépítésre 
és újrafestették az épületet belülről. Akadálymentesítése is megtörtént az egész 
épületnek. 
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ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás óvoda 
fejlesztése” pályázat keretén belül 126.315.789,- Ft összegből fog az idén 
megújulni az Edelényi Mátyás Óvoda egyik épülete. Kívülről új homlokzatképet 
kap az épület, belülről pedig a jelenkor igényeinek és az akadálymentesítés 
követelményeinek fog megfelelni az épület. 

 
2. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  

A 2011/2012-es tanévtől az I. számú Általános Iskola fenntartói jogát a Miskolci 
Apostoli Exarchátus vette át. Az intézmény Szent Miklós Görögkatolikus 
Kéttannyelvű Általános Iskola néven kezdte meg a működését. 2012/2013. 
tanévtől az intézmény által ellátott feladatokat kibővítették, az elnevezése Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény névre változott. 

A II. sz. Általános Iskola a Városi Oktatási Központ megszűnését követően ismét a 
Borsodi Általános Iskola elnevezést kapta.  

2013. január 1. napjától az intézmény fenntartását a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központon keresztül az állam vette át, a működtetést az 
önkormányzat vállalta. Az oktatási rendszer átalakítását következtében 2013. 
január 1. napjától a pedagógiai szakszolgálat működtetéséről is Edelény Város 
Önkormányzatának kell gondoskodnia. Képviselő-testület döntése szerint a 
működtetéssel kapcsolatos feladatokat a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum szervezeti keretei között biztosítja. 2013. január 1. 
napjától a köznevelési intézmények étkeztetését ellátó konyha is ezen intézmény 
telephelyeként működik tovább. 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú „Intelligens Iskolák kialakítása 
Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú oktatás 
elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes 
közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” pályázat keretében 
Edelény Város Önkormányzata 2 általános iskolában is fejlesztetni tudta az 
informatikai hálózatot, új informatikai eszközöket szerzett be a diákok és a tanárok 
számára is.  

3. KÖZÉPISKOLA  

A 2011/2012-es tanévtől a középiskola fenntartói jogát a Miskolci Apostoli 
Exarchátus vette át. Az intézmény Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 
Szakképző Iskola néven kezdte meg a működését.  

2011. évben TIOP pályázat keretében digitális táblák és eszközök beszerzésére 
került sor a középiskolai és általános iskolai intézmény-egységeknél 46.430.000 Ft 
értékben. 

ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése és bővítése”  

 
4. FELSŐFOKÚ KÉPZÉS  

A gazdasági program végrehajtása ezen pontot érdemben nem érinti, a városban 
felsőfokú intézmény nem működik. 
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VII. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK  

1. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS  
 

Képviselő-testület döntésének megfelelően 2013. március 1. napjától a három házi 
gyermekorvosi körzet összevonásra került kettő körzetbe. Képviselő-testület az I. 
számú házi gyermekorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést 
kötött Dr. Elek Edit gyermekorvossal. a „I. számú házi gyermekorvosi körzetben 
továbbra is Dr. Balogh Enikő látja el a feladatot. A házi gyermekorvosi körzetek 
összevonásával remélhetőleg hosszú távon sikerült megoldani a gyermekek 
háziorvosi ellátását.  

2. FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG -SZAKELLÁTÁS  
 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg szakellátó intézményeinek átvételéről 
szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján 2012. május 1. napjától Koch Róbert 
Kórház és Rendelőintézet - a intézmény működéséhez kapcsolódó ingó és 
ingatlan vagyon állami tulajdonba kerülésével együtt - állami fenntartásba került.  

 
VIII. 

 
SZOCIÁLIS FELADATOK  

1. SZOCIÁLPOLITIKA  
 

A gazdasági program elfogadásakor elsősorban a szociális támogatások 
természetbeni formáját részesítette előnyben. 

A képviselő-testület a helyi viszonyok és igények figyelembe vételével 
meghatározta a helyben biztosítható ellátási formákat, valamint az egyes ellátási 
formák odaítélésének feltételeit. 

A támogatások megállapításának hatáskörét oly módon határozta, hogy amely 
támogatási forma különös szakértelmet igényel azt bizottság hatáskörébe 
telepítette (ilyen volt az ápolási díj, amely megszűnt) vagy amely gyakori elbírálást 
igényel szintén bizottsági hatáskör (ilyen az átmeneti segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás elbírálása). 

Az azonnali támogatás biztosítása, mint pl. un. gyógyszertámogatás 
kérdéskörében a hatáskör Edelény Város Polgármesteréhez került. 

Tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a hatáskör, ez a munkamegosztás 
megfelelően szolgálja az elérni kívánt célt, a döntések minden esetben időben 
megszületnek, figyelembe véve természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi 
keretet. 

Az eltelt években a képviselő-testület a helyi költségvetésben a szociálpolitikai 
feladatellátás anyagi feltételeit megteremtette, lehetőségekhez mérten biztosította 
a költségvetésben azt az összeget, amely hatékonnyá teheti a szociálpolitikai 
ellátást. 
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Ennek megfelelően a költségvetésben biztosított keret évenkénti megoszlásban 
folyamatosan és időarányosan történt. 

A támogatási formák egy része alanyi jogon járó támogatási forma, így annak 
odaítélése valamennyi feltétel esetén nem tagadható meg, illetve ha az a helyi 
költségvetésben önrészt igényel, annak fedezeti forrását biztosítani kell. 

Átgondolást igényel a Gazdasági Program azon elvárása, mely szerint „növelni kell 
a természetbeni támogatásokat”. 

Több esetben találkozhatunk olyan esettel, ami az igazi segítséget nem a 
természetbeni juttatás, azaz nem a víz, a villany költségeinek szolgáltatóhoz való 
átutalása az igény, hanem azonnali és hathatós segítségre van szükség, amikor a 
családoknak nincs mit enni, vagy nincs mivel tüzelni. 

Előtérbe kerül tehát a természetbeni támogatás helyett a tényleges pénzügyi 
támogatás igénye, amikor a családnak meg van az a lehetősége, hogy a kapott 
pénzügyi támogatást felhasználja, a tartozásokat a szükségleteket pedig az anyagi 
lehetőségeket figyelembe vételével rangsorolja. 

A támogatások jelentős része megalapozott, amikor a család jogosan vár anyagi 
támogatást az önkormányzattól és úgy fogja föl, hogy az önhibáján kívül 
átmenetileg nehéz helyzetbe került család támogatása az önkormányzat joga és 
feladata. 

Van azonban az igénylőknek egy másik köre, akik valótlan adatok feltüntetésével, 
adatok elhallgatásával csupán „próbálkozik” támogatáshoz jutni, több esetben 
másnak a rovására. 

A rendszeres támogatások körében több méltánytalan jogszabályi helyzet nehezíti, 
vagy ellehetetleníti a családok megélhetését. Néhány példát említve ilyen az a 
jogszabályi rendelkezés, amely kimondja, hogy az aktív korúak támogatását meg 
kell szüntetni, sőt a támogatottat a támogatástól egy éves időtartamra el kell tiltani, 
ha az éves felülvizsgálatot megelőző egy évben  30 napos munkavégzést nem tud 
igazolni. Ez a jogszabályi rendelkezés figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a 
támogatott a munkavégzésnek önhibájából, vagy önhibáján kívüli okból nem tesz 
eleget, hiszen van olyan támogatott, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy 
elhelyezkedjen ezt igazolni is tudja, azonban rajta kívül álló okból ez 
eredménytelen következésképpen munkát nem tud végezni, ráadásul a 
támogatást be kell szüntetni, sőt a támogatástól egy évre el kell tiltani. 

Hiányos jogszabályi környezet teszi lehetővé azt is, hogy az igénylő vagyona 
(gépkocsi tulajdon, illetve üzemben tartói jog, mint vagyonértékű jog) nem 
vizsgálható, hiszen a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
Okmányosztálya, mint adattal rendelkező jogszabályi rendelkezésre hivatkozva az 
igénylő tulajdonát képező vagyontárgyak közlését megtagadja, következésképpen 
az ügyfél nyilatkozatát kell mértékadónak tekinteni. Korábban – amikor az 
okmányfeladat ellátása jegyzői hatáskörbe tartozott – az adatszolgáltatás 
megtörtént, több gépkocsi tulajdonát elhallgató igénylő, aki nyilatkozatában 
nemleges nyilatkozatot adott, a vizsgálat során kiszűrésre került és kérelmét 
elutasítottuk. 
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Az eltelt időszakok azt bizonyítják, hogy egyre nő azoknak a családoknak a 
száma, akik kénytelenek anyagi támogatásért, segítségért az önkormányzathoz 
fordulni. Ezért is fontos a kérelmekben feltüntetett anyagi helyzet valódiságának 
ellenőrzése, amely azt eredményezi, hogy a valóban rászorult családok 
részesüljenek szociális támogatásban.  

Az eltelt időszakban csökkent a támogatást jogalap nélkül igénybe vevők száma, 
valószínű azért, mert ezek visszafizetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételre kerültek és méltányosságból történő elengedésre ritkán került sor. 

Az elkövetkezendő időszakban a kérelmek vizsgálata kapcsán különös figyelmet 
kell fordítani a vagyoni helyzet ellenőrzésére és a támogatást a valóban 
rászorultak részére kell biztosítani. 

2. IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS OTTHONA 
 

A Szociális Szolgáltató Központ működése stabilizálódott. Az intézmény 
épületeinek felújítására és bővítésére pályázatot nyújtott be az intézmény, 
melynek elbírálása folyamatban van. 

 
3. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
 

Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007 azonosító számú „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében” című 
projekt keretében az István király útja 58. szám alatt található ingatlan felújítására. 
Jelenleg a projekt keretében még nem történt Támogatási Szerződés kötés, mert 
2012. júliusában kifogással élt Önkormányzatunk támogatási összeg csökkentése 
miatt. A kifogást azóta nem bírálta el az NFÜ Jogi Főosztálya. 

2013. január 1. napjától a Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet 
fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam vette 
át, működtetéséről Edelény Város Önkormányzatának kell gondoskodni. 
Képviselő-testület döntése szerint a működtetéssel kapcsolatos feladatokat a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum szervezeti keretei 
között biztosítja. 

 
IX. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM, VÍZ- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

 
A gazdasági program előrevetíti a város környezetvédelmi programjának 
elkészítését. Ez egy fontos feladat, melyet mindenképen ütemezni szükséges és 
legkésőbb a gazdasági program határidején belül el kell készíteni. A 
környezetvédelemhez tarozik a parkok és zöldfelületek fejlesztése különösen városi 
környezetben, ezért mindenképpen ezen a területen is szükséges fejlesztést 
végezni. 
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X. 
 

SPORT, SZABADIDŐ 

 
A gazdasági programban számításba vett tény, hogy az ország és az 
önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt várhatóan a városnak kevesebb 
lehetősége lesz anyagi támogatásban részesíteni a sporttevékenységet szervező 
egyesületeket, sajnos beigazolódott. Azt a célkitűzést, hogy szélesebb támogatói 
réteg vállaljon részt az anyagi feltételek megteremtésében elsősorban a 
labdarúgóknak sikerült elérni, de ez az önkormányzat támogatási lehetőségeinek 
szűkölése miatt nem jelentette az anyagi feltételek javulását is. 

Edelény Város Önkormányzata az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési 
program keretében sikeresen pályázott műfüves futballpálya kialakítására. A 
beruházás teljes bruttó költsége 114.253.252,- Ft. 

 
XI. 

 
INFORMATIKA  

 
1. ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA  
 

A helyi közigazgatás Magyarországon szervezeti és hatásköri szempontból is 
jelentős átalakulás alatt áll. 

Minden érintett érdeke, hogy az új önkormányzati intézményrendszer munkáját 
már egy egységes és korszerű informatikai rendszer támogassa. 2012 őszén 
indult az „Önkormányzati ASP központ felállítása” projekt, amely az 
önkormányzatok belső működésének támogatására és az elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások nyújtására fókuszál.  

Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából, jelentős saját beruházás nélkül 
juthatnak hozzá korszerű informatikai rendszerekhez, illetve folyamatos 
üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokhoz.  

Mindezek által a hivatalok gyorsabban követhetik a jogszabályi változásokat is. A 
fejlesztésnek köszönhetően a helyi ügyintézők könnyebben tehetnek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, és hozzáférhetnek majd a központi 
nyilvántartások adataihoz is. 

A szakrendszerek integrációjával pedig megszüntethetőek az ügyviteli és az 
adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetőek a költségek is. 

 
2. TÉRINFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE  
 

Jelenleg rendelkezésre álló térképállomány elavult. Közműtérképek vezetése nem 
történt meg az elmúlt időben. Sok esetben csak bizonytalan papír alapú adatok 
állnak rendelkezésre, azok sem teljesen fedik le a várost. A jelenleg meglévő 
intranetes rendszer a hivatal dolgozóinak teszik lehetővé a város belterületi 
digitális térképének megtekintését, térképszelvény nyomtatását.  
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A kor követelményeinek már ez nem felel meg ilyen szinten, főleg nem ha 
hatékony munkavégzés is elvárt ezekben az esetekben. Ilyen irányú fejlesztések a 
hatékony és eredményes munka érdekében elengedhetetlenül szükségesek. Egy 
jól működő rendszer, alapvetően könnyíti meg a munkavégzést és tetemesen 
lerövidíti egy-egy munkaigényes feladat elvégzését. Ehhez azonban a 
naprakészség és redundancia mentes adatbázis szükséges. Ezen rendszer 
megteremtéséhez a következőekben meghatározott feladatokat el kell végezni.  

 
XII. 

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  

 
Önkormányzatunknak négy külföldi településsel van testvérvárosi együttműködési 
megállapodása. 

A szlovákiai Szepsi minden évben megrendezett városi napjaira küldöttségünk 
utazik, amely koszorút helyez el Szepsi Laczkó Máté korábban emléktáblájánál, 
tavaly első alkalommal az akkor felavatott szobránál, majd részt vesz az ünnepi 
önkormányzati ülésen. A különböző kulturális és sporteseményeken városunkból 
többen megjelennek. Korábban alkalom nyílt arra, hogy borászaink 
bemutatkozzanak a szepsi művelődési központ alatt kialakított Borpincében, azzal 
a szándékkal, hogy folyamatos együttműködés alakulhasson ki az ottani gazdák 
és az Edelényi Hegyek Közössége között. 

A svájci Worbbal való együttműködésünk elsősorban az iskolák kapcsolatára 
épült. A tanulói csereprogram azonban megfeneklett, ottani okok miatt. A 
partnerséget korábban gondozó IG Worb pedig megszűnt, mint elnökük írta, a 
tagság érdektelensége miatt. A kapcsolat sorsában meghatározó szerepet 
játszhatott az is, hogy Peter Bernasconi már indult a polgármester-választáson. 
Utódjának természetesen gratuláltunk a sikeréhez, s jeleztük szándékunkat az 
együttműködés folytatására, de erre nem érkezett visszajelzés. 

A németországi Bad Sobernheim-mal folytatott tanulói csereprogram nem 
működik. Testvérvárosunk a 2008-ban pusztított szélvihar után jelentős anyagi 
segítséget nyújtott a helyreállításhoz, s ennek okán Rolf Kehl polgármestert 
díszpolgári címben részesítette az akkori Képviselő-testület. A németek korábbi 
edelényi látogatása alapján is meghívásunk volt viszontlátogatásra, de erre éppen 
a szélvihar, azután pedig a 2010. évi árvíz és annak – nem utolsósorban 
financiális – következményei miatt nem került sor. 

A lengyelországi Siewierz-zsel lassan egy évtizede élő és pezsgő az 
együttműködésünk. Ennek meghatározóan az az oka, hogy immár harmadik éve 
részt veszünk a Comenius Régió Együttműködések programban, amelynek révén 
uniós forrásból tudjuk finanszírozni a kapcsolattartást. Ennek keretében kétévente 
legalább három alkalommal és legalább tíz fővel utaznak delegációk a pályázatban 
meghatározott témákat feldolgozni. Ezek részünkről az előző ciklusban a 
gyermekek tanórán kívüli foglalkoztatása, az iskolán kívüli szervezetek bevonása a 
nevelésbe, a hagyományápolás voltak, jelenleg pedig a környezettudatos 
magatartás kialakítása.  
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A program keretében sikerült kiszélesíteni az együttműködést az önkormányzati 
kapcsolatokon túl az oktatás, a kultúra, legutóbb pedig a Przemsza 
labdarúgócsapat vendégszereplése és itteni edzőtáborozása révén a sport 
területére is. Jelentős segítséget nyújt az uniós támogatás a tanulói csereprogram 
folytatásához is, amelynek tekintetében persze nem szabad megfeledkezni a 
lengyel gyermekek fogadását és vendéglátását vállaló edelényi szülők 
áldozatvállalásáról sem. 

 
XIII. 

 
CIVIL KAPCSOLATOK  

 
A civil szervezetekkel az együttműködés továbbra is fennáll, és folyamatos. 
 

XIV. 
 

EGYHÁZAK  

 
A Miskolci Apostoli Exarchátus köznevelési intézmény fenntartóként való 
megjelenésével a Görögkatolikus Egyház tevékenysége bővült a városban, jelentős 
feladatot lát el a köznevelés terén (általános és középiskolai oktatás, nevelés), mely 
a jövőben az óvodai neveléssel bővülhet. 
 
Edelény, 2013. március 14. 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 
 

7./ Napirendi pont tárgya:  
 

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. évi  
munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következőhatározatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

59/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy 
Árpád Múzeum 2013. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum  2013. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum 2013. 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 –  
j ó v á h a g y j a.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester,  
               intézményvezető 

 
 

8./ Napirendi pont tárgya:  
 

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 67./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. 
Javasolja, hogy a határozati javaslat az alábbi 3. ponttal egészüljön ki: 
„3. A közbeszerzési eljárás típusának megválasztása során a közbeszerzési tervben 
szereplő eljárástípustól szigorúbb eljárásrendet alkalmazhat az ajánaltkérő.” 
 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Polgármester következő módosító javaslata, hogy a határozat mellékletében 
szereplő „2012. II. negyedév” szövegrész helyébe a „2013. II. negyedév” szöveg 
lépjen. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
60/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési 
tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város 
Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési tervét – a 
határozat mellékleteként - j ó v á h a g y j a.  

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2013 évi összesített 
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő 
közzétételét. 

3. A közbeszerzési eljárás típusának megválasztása során a 
közbeszerzési tervben szereplő eljárástípustól szigorúbb 
eljárásrendet alkalmazhat az ajánlatkérő. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a 61/2013.(III.20.) határozathoz 
 
 
 

Edelény Város Önkormányzatának  

2013. évi összesített közbeszerzési terve 

 

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. Építési beruházás       

Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-
2011-0009 
azonosítószámú Edelény 
belvárosának értéknövelő 
és funkcióerősítő 
fejlesztése (I. ütem) című 
projekt keretében az 
Edelény Polgármesteri 
Hivatal átalakítása és 
felújítása 

45210000-2 
45211360-0 

Nemzeti 
eljárásrend 

169.841.053 2013. I. negyedév 2013.12.31. 
Európai Uniós 

forrás 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-
2011-0009 projekt 
keretében a Könyvtár 
épületének bővítése és 
felújítása 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
147.705.217 2013. I. negyedév 2013.12.31. 

Európai Uniós 
forrás 
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István király utca 
közterületi rekonstrukció 
(járda, út, szennyvíz, 
ivóvíz, hálózat) 
 
 

45232300-5 
45213316-1 
45231300-8 

Nemzeti 
eljárásrend 

167.826.565 

(ebből 
73.609.434,- Ft 

a projekten 
kívül kerül 

megvalósításra 
saját forrásból) 

2013. II. negyedév 2013.12.31. 
Európai Uniós 
forrás és saját 

forrás 

Deák Ferenc, Antal 
György, Tóth Árpád, 
Mátyás király és a 
kapcsolódó utcák 
közterületi 
rekonstrukciója (járda, út, 
szennyvíz, ivóvíz, 
hálózat) 

45232300-5 
45213316-1 
45231300-8 

Nemzeti 
eljárásrend 

89.522.844 

(ebből 
12.983.826,- Ft 

a projekten 
kívül kerül 

megvalósításra 
saját forrásból) 

2013. II. negyedév 2013.12.31 
Európai Uniós 
forrás és saját 

forrás 

ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-
0003 projekt keretében a 
Mátyás óvoda fejlesztése 

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
92.010.236 2013. II. negyedév 2013.11.31 

Európai Uniós 
forrás 

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007 projekt keretében a 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének 
rekonstrukciója  

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 
86.473.400 2013. II. negyedév 2013.12.31 

Európai Uniós 
forrás  

 

Edelény, 2013. március 20.          Molnár Oszkár 
                                                    polgármester 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzésének engedélyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. 
Javasolja, hogy a határozati javaslat az alábbi 1. és 2. ponttal egészüljön ki, mellyel 
egyidejűleg a számozatlan bekezdés a 3. sorszámot kapja: 
„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2004. július 29-én 
szemétszállítási díj beszedésére kötött megállapodást közös megegyezéssel 
2013.03.31. napjával felbontja”. 
2./ A Képviselő-testület elrendeli, hogy 2013. 04.01. napjától az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal, – mint a Képviselő-testület szerve – végezze a szilárd 
hulladék közszolgáltatási díj beszedését.” 
A módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
61/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
                Tárgy : Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszer-   
                            zésének engedélyezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal    
eszközbeszerzésének engedélyezéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 

    1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: képviselő-testület) a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel 2004. július 29-én szemétszállítási díj 
beszedésére kötött megállapodást közös megegyezéssel 
2013.03.31. napjával felbontja.  
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2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy 2013. 04.01. napjától 

az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, – mint a 
Képviselő-testület szerve – végezze a szilárd hulladék 
közszolgáltatási díj beszedését. 

 
3. A Képviselő-testülete a szemétszállítási díj számlázásához 

szükséges számlázó program és nyomtató beszerzéséhez 
hozzájárul, a beszerzéshez szükséges bruttó 327.000.- Ft 
(azaz háromszázhuszonhétezer forint) összeget a 2007. 
évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 

 
 

Határidő: azonnal, illetve 2013. március 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény 0300/10 külterületi ingatlan hasznosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 69./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő kérdése, hogy miért csak most kerül a képviselő-testület elé 
ez az előterjesztés, hiszen a pályázatot novemberben benyújtották és döntés 
született arról, hogy nyertesek. Az is kérdéses, hogy az eddigi bérlő valamivel több, 
mint 13 hektárért 227.000,- Ft-ot fizettek ki az önkormányzatnak, ellenben most 5 
hektárért fizetnek 500.000,- Ft-ot a bérlőnek. Tudják-e pontosan, hogy melyik 
területről van szó, ki van-e mérve az a terület, amelyikről szó van, hiszen itt arról 
beszélnek, hogy a 13 hektár, 3354 m2-ből 5 hektár kerülne vissza a Start-
munkaprogram keretében és ezen folyna a gazdálkodás. Tudják-e, hogy melyik ez 
az 5 hektár, illetve a maradék 8 hektár 3354 m2-ért milyen bérleti díjat kap majd az 
önkormányzat? 
 
Polgármester arra a kérdésre, hogy mennyi bérleti díjat fog kapni az önkormányzat, 
most megmondani nem tudja, ez bérleti szerződésbe foglaltatik majd, és ha jól tudja, 
hektáronként van megállapítva a bérleti díj. Az, hogy 200 valahány ezer forint bérleti 
díjat kapott az önkormányzat a 13 hektárért, ehhez hozzátartozik, hogy  annak idején 
a képviselő-testület hagyta jóvá a bérleti szerződést. Ezt viszont nem szabad 
összekeverni azzal, hogy ezen a területen a jelenlegi bérlő ősszel elvégezte az 
összes talajelőkészítési munkálatokat. Tehát nem csak a mélyszántást, hanem a 
tárcsázást, boronálást, stb. 
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Egyébként a bérlő tegnap délután megküldte a hivatalba azt az anyagot, amelyben 
tételesen leírja, hogy a talajelőkészítési munka mennyibe kerül. Ha jól emlékszik 
összességében hektáronként 102.000 Ft-ra jött ki. Megkérdezett olyan szakembert, 
aki mezőgazdasággal foglalkozik, és azt mondta, hogy egy ilyen jellegű 
talajelőkészítés hektáronként 100.000,- Ft teljesen reális. Nyílván azt nem várhatják 
el senkitől, hogy előkészített valaki magának a tavaszi ültetésre egy területet és azt 
majd csak úgy átadja. Hogy miért most került ide ez az előterjesztés, elmondja, hogy 
azért, mert most fog kezdődni a munka, a vetőmagvak ültetése hamarosan 
megkezdődik, a dolgozókat a Start-közmunkaprogramba felvették. Tavaly késő 
ősszel megállapodott a jelenlegi bérlővel, mivel beadták a pályázatot erre a 
közmunka-programra, ezért igényt tartanak ebből a területből 5 hektárra. Akkor a 
bérlő szóbeli ígéretet tett arra, hogy nem gördít akadályt ez elé a munka elé, és 
lemond 5 hektár további bérléséről.  
A terület geodéziai felmérését kiadta annak érdekében, hogy pontosan hová fog 
esni, nyílván a vasúthoz közelebb eső rész lesz az az 5 hektár, ahol a 
vitaminparcellák is voltak. 
 
Ezt követően - mivel további kérdés nem volt - kéri a bizottsági vélemények 
ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő meg kívánta jegyezni, hogy szerencsésebbnek tartotta 
volna, ha akkor kerül ide, amikor realizálódik ez a pályázat, nem feltétlenül most, 
amikor elindul ez a történet. Azt gondolja, felül kellene vizsgálni a bérleti szerződést 
a 8 hektárra vonatkozóan. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy nem késtek el ezzel az előterjesztéssel, és mint 
mondta, szóban megállapodott korábban a jelenlegi bérlővel, hogy nem fog akadályt 
gördíteni a közmunka-program elé. A bérleti szerződés felülvizsgálatáról már 
beszéltek jegyző úrral, osztályvezető asszonnyal, de nem csak és kizárólag erre a 
területre vonatkozóan. Mivel elég sok mezőgazdasági terület van bérbe adva, 
kigyűjtette a bérbeadott területeknek a listáját, és az összest felül fogják vizsgálni, 
hogy mennyire reálisak a bérleti díjak. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
62/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Edelény 0300/10 külterületi ingatlan hasznosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelény 0300/10 hrsz-ú külterületi ingatlan 
hasznosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Edelény külterület 
0300/10 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó és 
az AGROBAL Kft. Edelény, Hősök tere 3. szám alatti 
haszonbérbe vevővel 2009. április hó 2. napján kötött és 2009. 
július hó 20. napján módosított haszonbérleti szerződést úgy 
módosítja, hogy az összességében 13 ha 3354 m2 
alapterületű ingatlanból 8 ha 3354 m2 alapterületű ingatlant ad 
bérbe az AGROBAL Kft. Edelény, Hősök tere 3. szám alatti 
jogi személynek. 

2. A Képviselő-testület megtéríti a haszonbérlő részére a talaj 
minőségének javítását eredményező talajvédelmi 
beavatkozások tényleges értékét, hektáronként 100.000,-Ft 
összegben. 

3. A 2. pontban írt megtérítés fedezetét a hektáronkénti földalapú 
támogatás összege képezi, és az ezt meghaladó részre az 
önkormányzat a haszonbérlő részére az általa bérelt egyéb 
földterületekre vonatkozóan bérbeszámítási jogot biztosít. 

4. A Képviselő-testület az 1-3. pontban írt feltételek 
megtartásával kötött szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az Edelény, Borsodi út 26. 
szám alatti ingatlan építési hatósági engedélyezési eljárásához tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a BAZ. Megyei Kormányhivatal, mivel 
az Edelényi Járási Hivatal jelen pillanatban a volt városgondnokság épületében 
székel, beadott egy pályázatot az épület akadálymentesítésére. Ehhez kérik a 
tulajdonosi hozzájárulást. 
Ezt követően a határozati a javaslat elfgadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
63/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az 

Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ingatlan építési hatósági 
engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az Edelény, 
Borsodi út 26. szám alatti ingatlan építési hatósági engedélyezési 
eljárásához tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal részére az Edelény, Borsodi u. 26 
számú ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájárulását adja építési 
hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásához, a TIOP 3.3.1/A-12/2 
kódszámú „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat megvalósításához 
kapcsolódóan. 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat és az eljárás(ok)hoz kapcsolódó dokumentumok 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
12./ Napirendi pont tárgya:  

 
Gépek, eszközök start közmunka programhoz kapcsolódó ingyenes használatba 
adásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. A 
határozati javaslat 1. mellékletét képező átadott kis értékű tárgyi eszközök listája 
egészüljön ki a következő táblázatban szereplő 49., 50., 51. sorszámú eszközökkel: 
 
 

49. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461031999) 1 
50. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461032004) 1 
51. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461031996) 1 

 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
64/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Gépek, eszközök start közmunka programhoz kapcsolódó 

ingyenes használatba adásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a gépek, eszközök start közmunka programhoz kapcsolódó ingyenes 
használatba adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

1./  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 
Város Önkormányzata és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. között létrejött „INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSI 
SZERZŐDÉS”-t a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök átadására 
vonatkozóan – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja . 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
„INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS” 
megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a 64/2013.(III.20.) határozathoz 
 
 

INGYENES HASZNÁLATBA  ADÁSI  SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről  
név: Edelény Város Önkormányzata 
székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. 
képviselő Molnár Oszkár - polgármester 
adószám: 15725596-2-05 
bankszámlaszám: 12037805-00113009-00100007 
mint megbízó  (továbbiakban: Használatba adó), 

másrészről 

név: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 26. 
képviselő: Fischer Ferdinánd - ügyvezető 
cégjegyzékszám: 05-09-015867 
adószám : 21940932-2-05 
bankszámlaszám: 12037805-00112539-00100002 
mint vállalkozó (továbbiakban: Használatba vevő) 
között  a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
 
1./  A szerződő felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott kis- és nagy 
értékű tárgyi eszközöket a Használatba vevő a kistérségi startmunka program 
keretében megvalósuló „Közúthálózat karbantartása a települések belterületén”, 
valamint a „Mezőgazdasági földutak karbantartása” elnevezésű projekttípusok 
megvalósításához a „Hatósági Szerződés”-ben foglaltaknak megfelelően 
használhatják.  
 
2./ A felek megállapodnak, hogy a Használatba adó az 1. és 2. számú 
mellékletben rögzített kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket a 2240/12 hrsz. számú 
ingatlanban (Szeder raktárban) adja át a Használatba vevő birtokába, aki átadás-
átvételi jegyzőkönyvben a birtokbavételt elismeri. A birtokbavételt követően a kis- és 
nagy értékű tárgyi eszközök működtetésének és fenntartásának költsége a 
Használatba vevőt terheli, továbbá a Használatba vevőre száll át a kárveszély. 
 
3./ A használatba adás id őtartama 

a) A használatba adás határozott időtartamra 2013. március 30. napjától 2013. 
november 30. napjáig terjed. 

b) A Használatba adó az 1. és 2. számú mellékletben rögzített kis- és nagy 
értékű tárgyi eszközöket a 2240/12 hrsz. számú ingatlanban (Szeder 
raktárban), mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében. Az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv Használatba vevő általi aláírása egyben azt is 
jelenti, hogy a Használatba vevő az 1. és 2. számú mellékletben rögzített 
kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket használatra átvette a Használatba 
adótól, és ennek tényét elismeri. 
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c) A használatba adás időtartamának lejártát követő 15 napon belül a 
Használatba vevő, az 1. és 2. számú mellékletben rögzített kis- és nagy 
értékű tárgyi eszközöket a 2240/12 hrsz. számú ingatlanban (Szeder 
raktárban) köteles visszavinni, a Használatba adó azt az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv ellenében veszi át. 

 
4./ A Használatba adó vállalja, hogy 

a) A kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket üzemkészen adja át a Használatba 
vevő részére. 

b) Gépek, eszközök üzemeltetésével kapcsolatban minden műszaki és 
szakmai tájékoztatást (üzemeltetési leírást stb.) átad a Használatba vevő 
részére. 

c) A gépek beszerzésével kapcsolatban a Használatba vevőnek minden 
tájékoztatást megad. 

d) A gépek garanciájáról szükség szerint tájékoztatást ad, meghibásodás 
esetén haladéktalanul intézkedik a gép, eszköz garanciális javításáról. 

5./ A Használatba vev ő vállalja, hogy 
a) Az átadott kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen 

használja. 
b) Az átadott kis- és nagy értékű tárgyi eszközök műszaki állapotáról valamint 

a használt eszközök eredményességéről minden hónap 10. napjáig 
beszámolót, és tételes állapotjelentés küld a Használatba adó részére. 

c) Az átadott kis- és nagy értékű tárgyi eszközökben esett károkat 
haladéktalanul jelenti a Használatba adónak. 

d) Amennyiben a kis- és nagy értékű tárgyi eszközökben (nem garanciális) kár 
keletkezik annak javítási költségét 100%-ban vállalja. 

e) A kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket mindig üzemkész és megfelelő 
műszaki (biztonságosan használható) állapotban tartja. 

f) A kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket csak hozzáértő személynek adja át 
használatra. 

g) Nyilvántartja a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök használóit. 
h) Az átadott kis- és nagy értékű tárgyi eszközökért 100%-os felelősséggel 

tartozik hiányuk esetén azt maradéktalanul megtéríti. 

6./ A Bérbeadó képviselője: 

Név: Fischer Ferdinánd ügyvezető igazgató 
Munkahelyi címe: 3780 Edelény, Borsodi út 10/b. 
Telefon, fax-száma: 48/525-202 

A Bérlő képviselője:  
Név: Bári Krisztián 
Munkahelyi címe: 3780 Edelény, István király útja 52. 
Telefon, fax-száma: 48/524-100 
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7./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban 
feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. A Használatba adó vállalja, hogy 
az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért 
felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat 
bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
8./ Jelen ingyenes használatba adási szerződés melléklete:  

a) 1. számú melléklet az átadott kis értékű tárgyi eszközök listája 
b) 2. számú melléklet az átadott nagy értékű tárgyi eszközök listája 
 

9./ Ezen szerződés 3 számozott oldalt tartalmaz. 
 
10./  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az 
irányadóak. 
Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint 
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Edelény, 2013. március 20. 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Edelény Város Önkormányzata Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Használatba adó Használatba vevő 

……………………………………….. 

 

ellenjegyző  
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1.  melléklet 
Átadott kis értékű tárgyi eszközök listája 

S
or

sz
á

m
 

Átadott eszköz megnevezése 
Átadott 

eszközök 
darabszáma 

1. Kék műanyag hordó 120 L 6 
2. Hólapát 19 
3. Gereblye 13 
4. Ásó 24 
5. Kapa 9 
6. Ortókapa 16 
7. Lapát 60 
8. Vödör 7 
9. Csákány 29 

10. Seprő 26 
11. Kasza 21 
12. Kisfejsze 5 
13. Nagyfejsze 2 
14. Fűrész 6 
15. Piros furik 5 
16. Fekete furik 14 
17. Bozótvágó (Matcheta) 13 
18. 10 kg-os kalapács 5 
19. Kombinált fogó 1 
20. Metszőolló 3 
21. Harapófogó 1 
22. Csípőfogó 1 
23. Kaszakő 68 
24. Ágvágó 2 
25. Favéső 4 
26. Laposreszelő 1 
27. Drótkefe 11 
28. 1 m vízmérték 5 
29. 2 m vízmérték 7 
30. 1,5 m vízmérték 5 
31. T-elosztó 1 
32. Beütős kaszabilincs 5 
33. Csavaros kaszabilincs 5 
34. Kőműves kanál 34 
35. Spakli 32 
36. Fangli 35 
37. 28-as simító 7 
38. 24-es simító 6 
39. 19-es simító 11 
40. 120-as kartecsni 2 
41. 80-as kartecsni 2 
42. Kobak 5 
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43. Gumikalapács 5 
44. Kőműveskalapács 6 
45. Vídiás körfűrészlap 1 
46. Térdvédő 4 
47. Védőszemüveg 12 
48. Fülvédő 8 
49. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461031999) 1 

50. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461032004) 1 

51. Láncfűrész OLEO-MAC 947 (gyári szám: 461031996) 1 
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2.  melléklet 
 

Átadott nagy értékű tárgyi eszközök listája 
 
 

S
or

sz
ám

 

Átadott eszköz megnevezése Átadott eszköz gyári 
száma 

Átadott eszköz 
egyedi 

azonosítója 

1. BWA 160 betonkeverő 106/2012 3000154 
2. BWA 160 betonkeverő 229/2012 3000155 
3. GSH 16-30 vésőgép Bosch 202000262 3000156 
4. E42MB aggregátor Hitachi 0102558J 3000151 
5. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E710003 3000150 
6. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E710006 3000152 
7. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E810035 3000153 
8. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E120090 3000149 
9. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E810032 3000147 

10. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E120084 3000146 
11. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E710011 3000145 
12. CG 47EY-T fűkasza Hitachi benzines E810036 3000143 

13. 
UNIMIG 300MASTROWELD CO 
hegesztőgép 

IEC-60974-1 3000168 

14. ORIT 4300 MFK kőroppantó 1008073 3000159 
15. NTC VDR 32 lapvibrátor 032 3000158 
16. VB16Y Hitachi betonacél vágó hajlító 2088/880064 3000160 
17. 4C40G Hitachi szegezőgép gázpatronos 2007/D70253 3000161 
18. Technoflex 2,5 m vibrogerenda Pentium 9301111 3000162 

19. HF 2620K1 fűnyírótraktor HONDA 2200844, GJAD-
2055607 

3000163 

20. HF 2620K1 fűnyírótraktor HONDA 2200845, GJAD-
2055619 

3000164 

21. SAMASZ KWT 550/110 adapter 
oldalkinyúlású rézsűkasza 

01752 3000165 

22. SAMASZ OR 080 ároktisztító fej 
rézsűkaszához 

01706 3000166 

23. SAMASZ KBRP 1600 szárzúzó hátsó 
kihelyezhető 

01737 3000167 
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13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szabvány nélküli játszótéri eszközök ingyenes átadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy az eredeti javaslatot miért módosították, 
amelyben a Szendrői Református Egyházközség szerepel, a módosító javaslat 
szerint magánszemélynek adnák. Miért került ez ilyen módon módosításra, hogy 
magánszemélynek ingyen odaadják? 
 
Polgármester elmondja, hogy annak idején Erdélyből kapták ezeket a játszótéri 
eszközöket, viszont kiderült, hogy nem tudnak mit kezdeni vele, mert semmiféle 
szabványnak nem felel meg, így nyílván nem vállalhatta fel sem ő, sem a képviselő-
testület a felelősséget, ha bármilyen probléma történik a játszóeszközök használata 
során, hogy ezért valakit felelősségre vonjanak. Amikor a Szendrői Református 
Egyházközség erről tudomást szerzett, jelezték, hogy az egyház magánterületén 
szívesen elhelyeznék a játszótéri eszközöket és vállalják ennek minden felelősségét. 
Tegnap délután 16:00 óra körül kapott egy levelet, melyet az alábbiakban ismertet: 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
Sukovich László Edelény, Virág út 15/2. szám alatti lakos, a Virág úti társasházi 
közösség képviseletében az alábbi kéréssel fordulok a T. Címhez: 
A társasházi közösség az utcában lakók gyermekeinek, unokáinak szeretne egy zárt 
játszóteret létrehozni. A terület adott, a régi Alkotmány Mg. Tsz-irodája melletti fás 
park. A terület magántulajdonban van, jelenleg gazos. A tulajdonos a társaság 
használatába adja a parkot az évi karbantartás és a még meglévő fák megőrzése 
fejében. A játszóparkot ezen a területen szeretnénk létrehozni. 
A Kamilla Gyógyszertárban járva látjuk, hogy a szomszédos Kht. hátsó udvarán egy 
komplett játszókert fa játékai halomba górva a szabad ég alatt, a szétesés szélén 
állva hevernek. Tisztelt Polgármester Úr! Ezekből a fa játékokból szeretnénk, ha a 
képviselő-testület részünkre juttatna 1 db láncos hintát, 1 db libikókát, 1 db 
mászókát, 1 db famozdonyt, 1 db homokozót, ha van.  A játékokat saját erőből le 
fogjuk festeni, impregnálni. A játékok megőrzéséről a társaságunk gondoskodni fog. 
Köszönettel: Sukovich László Edelény, Virág út 15/2.” 
Mint említette, ezt a levelet tegnap 16:00 órakor kapta kézhez, ezért hozta az 
előterjesztést ilyen módon a testület elé. Lehet a kérdést vagylagosan is kezelni, 
vagy kapja meg a Szendrői Református Egyházközség, vagy a Virág úti társasházak 
közössége. Nyílván minden képviselő önmaga döntse el, hogy hol látná 
szívesebben. Úgy gondolja, hogy ha egy ilyen jellegű írásbeli kérést kap Edelényből, 
akkor neki kötelessége a képviselő-testület elé hozni. Döntsenek róla közösen, hogy 
mi legyen a sorsa. 
 
Magyar Árpádné képviselő a játszótéri fa eszközök idekerülésének történetét 
ismertette. Elmondta, hogy annak idején Dr.Rádu István Kovászna megye Uzon 
község polgármestere 5 játszótérre való, fából készült játékokat ajánlott fel 
Magyarországnak. Személyesen ő vette fel vele kapcsolatot polgármester úrral,  
elmondta, hogy szeretne ilyen játszótéri eszközöket Edelénynek. 
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Nagy szeretettel adták át az erdélyiek ezeket az eszközöket Edelénynek, amit az 
ottani önkormányzat a saját erdejéből kitermelt fából készítették el, saját kezűleg. Azt 
szeretné, ha Edelényben kerülnének ezek az eszközök elhelyezésre, olyan helyre, 
ahol jó kezekben lesz, ahol óvni fogják. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen 
ők is ezzel a dilemmával szembesültek, hogy a céllal egyetértve, hasznosítsák 
ezeket a játszótéri eszközöket, és talán szerencsésebbnek látták volna, ha 
Edelénybe kerül elhelyezésre, hiszen mégis Edelény város kapta. A bizottság így 
nem foglalt állást a kérdésben. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési bizottság elnöke 
a bizottság állásfoglalását ismertetve elmondta, hogy ha lehet, akkor Edelényben 
próbálják meg elhelyezni a játszótéri eszközöket, így a határozati javaslatot illetően 
nem foglalt állást. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya  Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is hasonlóan a két bizottság véleményéhez csatlakozik, hogy 
Edelényben legyen elhelyezve. A határozati javaslat elfogadását a bizottság nem 
támogatta. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy mivel nem volt birtokában az 
előzőekben ismertetett információknak, ezért tette fel a kérdését, hogy miért adják 
magánszemélynek. Így már érti a levél tartalma szerint. A határozati javaslathoz 
lenne módosító javaslata, hogy egészüljön ki a Virág úti lakóközösség 
szövegrésszel,  így egyértelmű. 
 
Csabai Gyula képviselő szerint azt is mérlegelni kell, hogy ez áltál nyernek egy 
olyan dolgot, hogy egy olyan területet tartanának karban, illetve rendben, amellyel 
folyamatosan problémák voltak az elmúlt időszakban. 
 
Polgármester ezt követően ismerteti a módosító javaslatait. 
Javasolja, hogy hagyják meg az esélyt az eredeti kedvezményezett részére is, tehát 
legyen a határozati javaslatnak „A” és „B” változata. Az „A” változatnál maradjon a 
Szendrői Református Egyház, viszont egészüljön ki egy 3. ponttal, amely mind a két 
változatra érvényes. 
A határozati javaslat 3./pontja a következőket tartalmazza: „Az átvevő az eszközök 
átvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy a játszótéri eszközök 
szabványnélküliségéről tudomással bír, és az eszközök használatából eredő 
valamennyi felelősséget vállalja.” 
A 3./ pontra vonatkozó módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a következő „B” változatot, melynek 
bevezető része marad. 
 
 



 

 

 

127  

„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sepsiszentgyörgy Város 
Önkormányzatától 2011. májusában kapott szabvány nélküli – közterületre, és 
közintézmény területére ki nem helyezhető – játszótéri eszközöket térítésmentesen 
a Virág úti társasházi közösség képviseletében eljáró Sukovich László részére adja 
át a Virág úti társasházi közösség használatára.” 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” 
változatának elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az „A” változatot – a módosítással együtt – 3 igen, 3 nem 
szavazattal, 5 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását a módosítással együtt. 

Képviselő-testület a „B” változatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
65/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Szabvány nélküli játszótéri eszközök ingyenes átadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a   
szabványnélküli    játszótéri  eszközök     ingyenes  átadásáról    szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sepsiszentgyörgy Város Önkormányzatától 2011. májusában kapott 
szabvány nélküli – közterületre, és közintézmény területére ki nem 
helyezhető – játszótéri eszközöket térítésmentesen a Virág úti 
társasházi közösség képviseletében eljáró Sukovich László részére 
adja át a Virág úti társasházi közösség használatára. 

2. A játszótéri eszközök Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
telephelyéről történő elszállítása a terheli. 

3. Az átvevő az eszközök átvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy a 
játszótéri eszközök szabványnélküliségéről tudomással bír és az 
eszközök használatából eredő valamennyi felelősséget vállalja. 

Határidő:  2013. május 31. 
Felelős:  polgármester 
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14./ Napirendi pont tárgya:  
 

Az Edelény belterület 2202 hrsz-ú, Árpád út 41. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy a volt 
finkei általános iskolát 20 évre adják bérbe egy sajószentpéteri illetékessgű Kft-nek, 
aki ott inkubátorházat szeretne működtetni, és aki úgy szeretné felújítani ezt az iskola 
épületet, hogy pályázatot fog benyújtani és majd azokat a költségeket szeretné, ha 
beszámítanák a bérleti díjba. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben a cégről nagy 
dolgok nincsenek írva, ezért bővebb információt kérne a cégről. Szeretné megtudni, 
hogy milyen referenciákkal rendelkezik ezen a területen, milyen a tőkeereje, a 
forgalma, ki az a Tóth Lászlóné, aki nem írta alá ezt a levelet, ügyvezető, nem 
ügyvezető? Ha egy ilyen komoly döntést hoznak, jó lenne tudni, hogy ez a cég 
milyen referenciákkal rendelkezik, milyen erőt képvisel, hogy ezeket a célokat meg 
tudja valósítani. 
 
Polgármester a cég képviseletében két hölggyel találkozott több ízben, és 
tulajdonképpen ugyanazt a kérdést tette fel magában is, és nekik is, hogy milyen 
háttérrel, milyen referenciákkal rendelkeznek. Gyakorlatilag ilyen típusú munkát még 
soha nem végeztek, egy könyvelő Kft-jük van. Ez az ügy hónapok óta húzódik, az 
első megkeresés tavaly ősszel volt ebben az ügyben. Különösebben nem óhajtott 
ezzel foglalkozni, főleg egy olyan levéllel, amely nincs aláírva, és ahogyan meg van 
írva, az sok mindent mond számára arról, hogy ki is az, aki szeretne itt valamit 
csinálni. Viszont, mivel az Országos Inkubátor Szövetség társelnökének a levelét 
bírja, ezért döntött úgy, hogy a képviselő-testület elé hozza és döntsön arról, hogy 
mitévők legyenek ebben az ügyben. Sok reményt nem fűz aziránt, hogy ebből bármi 
meg fog történni, de egy próbálkozást megér, veszteni nem veszítenek vele. Ha 
pedig sikerülne nekik ezt az épületet felújítani, azzal a város csak nyerhet. Viszont, 
ha befuccsolnak, vagy nem tudják csinálni a felújítás után, az már nem az 
önkormányzat problémája. 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy hasonló véleménnyel voltak a bizottságok is, azt fejtették ki, hogy 
meg kell próbálniuk, hiszen ez az épület nagyon régen ott áll, ha hagyják, akkor 
lepusztul és az önkormányzatnak nincs ahhoz ereje, forrása és jelenleg olyan 
pályázati lehetőség, amit ki tudnának használni. Nyílván lehet kötni együttműködési 
megállapodást a pályázat fenntartási időszakának végéig, és egyébként a bérletről 
szóló dolgokat újra lehet tárgyalni abban az esetben, amennyiben a pályázó nyertes. 
Azt gondolja ő is, hogy vesztenivalójuk nincs ebben a történetben. 
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Virág Tamás képviselő úgy ítéli meg, hogy ez a társaság az épületet 20 évre kéri, 
amely időintervallum nagyon nagy. A másik, hogy az iskola Edelényé, a finkei 
lakosoké, ami szent dolog. Nem biztos az sem, hogy pár év múlva a funkciójára nem 
lesz-e szükség. Szerinte más megoldást kell találni a volt finkei iskola rendbetételére. 
Az épületnek más funkcióit gondol, és nem adná idegennek oda. Nagyon szép ez az 
inkubátorház megfogalmazás, amit leírtak nagyon nemes célok, a kormányzat is 
támogatja, de emlékezzenek arra vissza, hogy Edelényben tavaly el lett adva az 
inkubátorház, tevékenységét befejezte, mely inkubátorház a rendszerváltást 
követően lett megépítve, és nagyon nagy hatással a vállalkozásokra nem volt. Most 
Vállalkozók Házaként szerepel, de inkubátorháznak indult. Meg kell nézni, hogy 
milyen hatással volt Edelény életére, a vállalkozásokra, holott a rendszerváltásnál 
még nagyobb szükség volt az inkubátorház tevékenységére.  
Megnézte ennek a cégnek az előéletét, de nem látja benne azt az átütő erőt, azt a 
referenciát, hogy az iskola épületét olyan céllal, úgy működtetné, ahogyan kellene, 
vagy a levélben megfogalmazott célok szerint. Gyakorlatilag ebben az évben 
módosultak a tevékenységi körök a cégnél, a tavalyi év végén volt tulajdonosváltás. 
Nincs a történet ellen, ezért azt javasolja, hogy ajánlják fel a Bányászklub épületét, 
amelynek a hasznosítása nincs megoldva, szintén fel kell újítani, ami központibb 
helyen van, mint a finkei iskolaépület, tárgyalni kell velük, de az rossz érzést váltana 
ki benne, ha a finkei iskola épületét 20 évre adnák oda. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy teljesen egybeesik a véleményük, ezért arra az 
elhatározásra jutott, hogy vegyék le napirendről, javasolják a Bányászklub épületét, 
és majd meglátják, hogy mit reagálnak, majd ennek tudatában hozzák vissza ezt a 
napirendi pontot. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
véleménye szerint nagyon nehéz ez a kérdés, mert olyan épületről van szó, amely 
nagyon régóta ott áll, folyamatosan romlik az állaga. Az a kérdés, hogy az 
önkormányzat meddig tudja ezt fenntartani, illetve az, hogy a közeljövőben esetleg 
várható-e olyan pályázati lehetőség, amiből fel tudnák újítani, ha nem iskolára, akkor 
másra, hiszen a finkeieknek hosszú távon úgy gondolja, szükségük lenne egy olyan 
közösségi térre, ahová összejöhetnek, rendezvényeket tarthatnak, hogy ne legyen az 
a városrész ilyen szempontból mostoha. Magával az előterjesztéssel nem igazán ért 
egyet, nem ismeri a pályázati kiírást, ami meg van jelölve az előterjesztésben, mert 
általában az ilyen pályázatok esetében a fenntartótól vagy a tulajdonostól szoktak 
kérni tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, és a pályázatnak van egy kötelező 
fenntartási ideje, a tulajdonos ezt a nyilatkozatot általában ezen időszak végéig 
szokta megadni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne tárgyalni éppenséggel a 
bérletről, illetve, ha nyertes a pályázat, akkor ne lehetne egy bérleti szerződést 
újratárgyalni. Azt mondja ő is, hogy először ajánlják fel a Bányászklub épületét, ha 
komoly a szándék, akkor lehet, hogy arra is szükség van, bár az jóval nagyobb 
épület, típusában is más, de ajánlják fel. 
 
Lázár István képviselő egyetért azzal, amit Csabai Gyula képviselő úr elmondott, ő 
is azt mondja, hogy most ne döntsenek, hívják majd meg a cég képviselőjét 
valamelyik bizottsági ülésre, hogy jobban megismerjék a szándékukat. 
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Polgármester  úgy gondolja, hogy minden út járható, de mint elmondta, nem sok 
reményt fűz a megvalósulásához, nem az ő dolga, hogy esetleg hogyan tudnak 
lobbizni egy ilyen pályázat benyújtása után, vagy ki az, aki éppen mögöttük áll. 
Javasolja, hogy az előterjesztés vegyék le napirendről és majd tárgyalják újra. 
 
Képviselő-testület az előterjesztés napirendről történő levételét – határozathozatal 
nélkül – 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
(Lázár István képviselő az ülésről távozott, így a képviselő-testület létszáma 10 fő.) 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  

 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést 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. 
 
Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési-Környeze tvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
66/2013.(III.20.)   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 
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16./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény 0159 hrsz-ú közterület elnevezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 76./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
67/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
   Tárgy:  Edelény 0159 hrsz-ú közterület elnevezéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény 0159 hrsz-ú közterület elnevezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény külterület 0159 
hrsz-ú, közút jellegű önkormányzati tulajdonú közterületnek a 
„Tárna út ” nevet adja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Földhivatalának. 

 
Határidő:  2013.03.25. 
Felelős:    polgármester 
 

 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 77./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnökének egy kérdése van polgármester úrhoz, amelyre egy igen, vagy egy nem  
választ vár.  A kérdése, hogy kellő pontossággal és gyorsasággal végezte-e az 
elmúlt két esztendőben a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság a munkáját a közbeszerzési ügyek kapcsán? 
 
Polgármester válasza, hogy igen. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi 
és Közbeszerzési Bizottság  1 igen és 1 nem szavazattal nem foglalt állást. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy nem véletlenül tette fel azt a kérdést, hogy kellő pontossággal és 
gyorsasággal végezte-e a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság a munkáját az elmúlt két évben, melyre a válasz az volt, hogy igen. Azt 
gondolja, hogy ezzel elismeri polgármester úr a bizottság munkáját. Mivel az 
előterjesztésben olvashatják azt, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok 
ellátását javasolja polgármesteri hatáskörbe telepíteni, mivel ez gyorsíthatja az 
eljárások lefolyását. Igazán nem érti a javaslatot és magát az előterjesztést sem. 
Persze, ha az előzményeket nézi, akkor azt kell mondani, hogy érti, és ha 
polgármester úr nem haragszik meg, az előzményekről néhány szót elmondana. 
Éppen hétfőn tartottak volna egy bizottsági ülést a funkcióerősítő pályázathoz 
kapcsolódóan, melyhez a polgármesteri hivatal és a könyvtár felújítása is tartozik. Az 
ezzel kapcsolatos bizottsági ülésnek az lett volna a célja, hogy az ajánlattételi 
felhívásokat jóváhagyja. Írásban is közölte polgármester úrral, hogy az ezzel 
kapcsolatos előterjesztéseket nem kívánja aláírni, mert a támogatási szerződés 
aláírása óta ő egyetlen egyeztetésen nem vett részt ezzel a projekttel kapcsolatban. 
Az önkormányzat munkatársai voltak azok, akik egyeztettek, és a bizottságuk 
egyetlen egy értesítést sem kapott arról, hogy itt az akkori előterjesztésben megjelölt 
Tridev Kft., aki a projektmenedzsment tevékenységet végzi, illetve a Perfekt Tender 
Kft., aki a közbeszerzési eljárás lebonyolítására hivatott, hogy ezeket elnyerte. 
Természetesen, mint ahogyan azt a levelében is leírta az SZMSZ lehetőséget ad 
arra, hogy az értékhatár alatti beszerzéseknél a bizottságot úgymond megkerüljék, 
viszont azért azt mindenképpen korrektnek tartotta volna, ha a bizottság tagjai 
ezekről a nyertesekről, illetve a folyamatról hivatalos értesítést kapnak. Nem tud 
egyetérteni azzal, hogy Budapestről végezzenek projektmenedzsment tevékenysé-
get egy ekkora feladat kapcsán, hiszen amikor a pályázatot annak idején 
benyújtották, az akkori cég, akivel szerződésben álltak, be sem tette a lábát 
Edelénybe a pályázat benyújtását megelőző napokban. A pályázatot ő és a 
városfejlesztési csoport dolgozói készítették el. Azért mondja ezt ilyen biztosan, mert 
a kitöltő programban is javítottak hibákat és ő volt az, aki a második körös pályázati 
anyagot postára adta. Most azzal szembesülnek, - és valószínű, hogy a véletlen 
műve – hogy a jelenleg nyertes Tridev Kft. ugyanazon a székhelyen székel, mint az 
akkori Corex Kft., aki nem igazán volt hajlandó a pályázat benyújtásakor, a „finisben” 
az utolsó két-három napban Edelénybe látogatni, illetve a kellő segítséget megadni. 
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Mindezek ismeretében egy ilyen horderejű projekt lebonyolítását, mint a 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke másként 
képzeli el és sem a nevét, sem a bizottság tagjainak a nevét nem adhatta ahhoz, 
hogy ezeket az előterjesztéseket jóváhagyják. Polgármester úrnak az SZMSZ szerint 
lett volna lehetősége arra, hogy ezeket az előterjesztéseket aláírja, a bizottság ezt 
megtárgyalta volna, minden menne a maga útján, bár azt gondolja, hogy így is 
csúszásban van a projekt. Ha esetleg ez az előterjesztés annak az eredménye, hogy 
a bizottságuk nem volt hajlandó tárgyalni úgy, hogy a közbeszerzést végző cég 
képviselője talán vasárnap vagy hétfőn jelezte, hogy egy síbaleset miatt nem tud 
részt venni ezen az ajánlattételi felhívásokat elfogadó bizottsági ülésen, amit egy 
ekkora horderejű projekt esetén szintén nem tart korrektnek. Azt gondolja, hogy 
összességében ilyen ügyekhez a nevét nem tudja adni, a bizottság tagjait ilyennek 
nem szeretné kitenni, viszont úgy érzi, ez a személyes véleménye, hogy ez az 
előterjesztés miután polgármester úrhoz kerülnek ezek a jogok, ennek az 
eredménye. Az előterjesztést támogatni nem tudja, viszont sok sikert kíván 
polgármester úrnak ahhoz a munkához, ami majd ezzel jár. Természetesen a 
bizottság továbbra is minden segítséget megad azokhoz a projektekhez, amelyekbe 
be kívánja vonni a bizottságot. 
 
Polgármester elmondja, hogy a jogszabályok, az önkormányzati törvény, a 
közbeszerzési törvény, stb. lehetőséget adnak arra, hogy ilyen módon folytatódjék a 
különböző pályázataik kapcsán a közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Az, hogy 
miért ilyen gyorsan és miért most került ez az előterjesztés ide, ennek pontosan 
képviselő úr elmondta az okát, ez az ominózus városfejlesztési bizottsági ülés, amely 
gyakorlatilag nem tárgyalta a közbeszerzési eljárás kiírásának dolgait akkor, amikor 
képviselő úr is elismeri, hogy csúszásban vannak a kiírásokkal kapcsolatban. Az, 
hogy miért vannak csúszásban, több oka és összetevője van. Néhány hetes 
csúszást okozott az, amit néhány héttel ezelőtt ismertetett a képviselőkkel, 
nevezetesen, hogy a polgármesteri hivatal épületére vonatkozóan azzal a javaslattal 
élt  Demeter Ervin kormánymegbízott úr, majd Navracsics Tibor miniszter úr felé 
személyesen, miszerint az önkormányzat bevonná a magyar államot konzorciumi 
partnerként, hogy ezen túl a polgármesteri hivatal épületét birtokolná az összes 
kormányzati feladatot ellátó intézmény, a polgármesteri hivatal pedig nyílván 
valamelyik minisztérium által felújított földhivatal épületébe átköltözne. Ezzel elment 
néhány hét. Tehát ezek, és ilyen dolgok miatt vannak némi késésben a 
közbeszerzési eljárások kiírásával kapcsolatban. Azt is megemlítette az 
előterjesztésben, – amely tény és való – hogy a közigazgatás átszervezésével 
gyakorlatilag január 1-jétől a polgármester feladat- és hatásköre drasztikus 
mértékben csökkent, tehát gyakorlatilag a polgármesternél a városgazdálkodási 
feladatok, a közmunka-programokkal kapcsolatos feladatok és a városfejlesztési 
feladatok maradtak. A kormány kimondta, hogy a jövőben a polgármestereknek 
ezeket a feladatokat szánja. Intézményeik a két óvoda, a Művelődési Központ és a 
Szociális Szolgáltató Központ kivételével megszűntek, és ő gyakorlatilag január óta 
semmi mással nem foglalkozik, csak és kizárólag a pályázatokkal, a városfejlesztési 
feladatokkal. Azt nem kívánhatja senki, hogy minden egyes megbeszélésen, amin a 
polgármester nélkülözhetetlen, minden egyes alkalommal akárkit felhívjon, hogy 
most tárgyalnak, és legyen szíves jöjjön el, hiszen naponta több alkalommal erről 
tárgyalnak. Ez a másik apropója, illetve indoka annak, hogy ezt az előterjesztést 
behozta.  
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Képviselő úr által a budapesti  projektmenedzsment céggel kapcsolatos felvetésére 
elmondja, hogy itt nem megkerülve a bizottságot, hanem kihagyva a Városfejlesztési- 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabály adta 
lehetőségeken belül ő volt az, aki javasolta, hogy milyen cégek kerüljenek 
meghívásra a projektmenedzseri feladatok elvégzése érdekében. Természetesen 
körbejárta azokat a cégeket, akik az ilyen városközpont, illetve funkcióbővítő 
pályázatokban nagy tapasztalatokkal  rendelkeznek és komoly referenciamunkákat 
tudnak felmutatni. Ez az ominózus Kft., amely tényleg azon a címen székel, mint a 
másik Kft., amely a pályázat készítője volt, komoly referenciamunkákkal rendelkezik. 
Pannonhalma, Kistelek, stb. nagyon sok város-rehabilitációs pályázatot menedzselt 
sikeresen végig, ezek több száz milliós, illetve milliárdos nagyságrendű pályázatok 
voltak. Itt Borsod megyében ismeretei szerint olyan cég, aki ilyen referenciákkal 
rendelkezik ilyen feladat elvégzésére, nincs. Nem is lehet, hiszen Borsod megye 
ahhoz kicsi, hogy 20 vagy 25 városrehabilitációs pályázatot menedzselt volna. Ennél 
a cégnél alapvetően más a helyzet, mint a pályázatírás kapcsán volt, hiszen a 
pályázat keretén belül a projketmenedzsment költségeken belül egy munkatársat 
biztosítanak, aki az ő cégükhöz van felvéve, és aki állandóan, heti egy nap 
kivételével, a polgármesteri hivatalban végzi a projekt irányítását, illetve szervezését. 
A cégnek az a képviselője, aki tényleg a menedzsere ennek a dolognak, heti 
rendszerességgel itt van és konzultálnak, mint ahogyan az elmúlt hetekben szintén a 
cég közbeszerzési szakemberével is több alkalommal találkoztak Budapesten is, és 
több alkalommal járt Edelényben is, tehát az egyeztetések folyamatosak voltak. 
Ebben nincs semmi csoda és hátsó szándék, egyszerűen azt kéri, hogy a képviselő-
testület támogassa ebben. Azt gondolja, hogy mindenki előtt tiszta és világos, hogy 
ezzel a feladatátvétellel rendkívüli felelősséget vállal, amitől soha nem óckodott, 
soha nem riadt meg a felelősségvállalástól, ugyan úgy, mintahogyan a 
nyilvánosságtól sem tartott, amikor el kell mondani egy döntésnek a hátterét. Az is 
nyilvánvaló, és egyértelművé szeretné tenni, hogy a közbeszerzési kiírások esetén a 
lehetőségekhez képest teljesen természetes módon a helyi vállalkozóknak szertné 
megadni az esetélyt, és a helyi vállalkozásokat szeretné helyzetbe hozni a jövőben.  
Az az igent, amit képviselő úr kérdésére mondott a Városfejlesztési-
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság eddig végzett munkájával 
kapcsolatban, továbbra is tartja. A Városfejlesztési-Környezetvédelmi és 
Közbezerzési Bizottság az elmúlt két szűk év teljesítménye alapján szinte kivétel 
nélkül jó munkát végzett, és ezt továbbra is tartja. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbezerzési Bizottság elnöke 
továbbra is fenntartja azt a véleményét – hiszen rendelkezik ilyen irányú 
tapasztalatokkal, - hogy Budapestről nagyon nehéz menedzselni egy ekkora 
beruházást, hiszen sokszor egy-egy eláírás, egy gyors eszmecsere, egy 10-20 perc 
erejéig kell csak találkozni ahhoz, és 200 km-es távolságból ez nehezen megoldható. 
Arra a felvetésre, hogy milyen munkát végzett a projektmenedzser cég, jelen 
pillanatban nem kíván válaszolni, majd akkor, ha lehetőséget biztosít arra 
polgármester úr, hogy betekintsen azokba a dokumentumokba, amelyek a 
támogatási szerződés megkötése után keletkeztek. Az elkövetkezendő időszakra 
vonatkozóan a továbbiakban is javasolja polgármester úrnak az eszmecserét, illetve 
azt, hogy ha úgy gondolja, akkor tájékoztassa a bizottságot, hiszen a bizottság és jó 
maga akár levélben, akár személyesen többször megkeresték a felvetéseikkel, a 
város fejlesztéseivel kapcsolatos elképzelésekkel. Visszafelé ez a dolog azt kell, 
hogy mondja, nem igazán működött.  
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Megérti azt, ha nem vesznek részt minden egyes megbeszélésen, hiszen ön a 
település polgármestere, de egy-egy olyan horderejű döntés előkészítésében, 
amellyel el is várja, hogy bizottságuk előterjesztőként szerepeljen, azt gondolja, hogy 
valamilyen tájékoztatást kell, hogy kapjanak ezen ügyek kapcsán, amelybe a 
bizottságuk eddig semmilyen tájékoztatást nem kapott. 
 
Polgármester természetesnek tartja, hogy ezekbe az elkészült dokumentumokba 
bármikor belenézhet bármelyik képviselő, ennek semmi akadálya, nem titkosak ezek 
az anyagok és nincs benne semmi csoda. Újra szeretné hangsúlyozni, hogy nincs 
200 km-es távolság, hiszen elmondta az imént, hogy a cég egy munkatársa, a 
projektmenedzsment munkatársa állandóan itt dolgozik a polgármesteri hivatalban. 
Nem akart olyan jellegű dologba belemenni, hogy esetleg, mint polgármester az 
elmúlt időszakban miről nem tudott. Voltak ilyen dolgok, de nem kíván ilyenekbe 
belemenni most, és részéről le is van ezzel zárva, de majd képviselő úrnak elmondja, 
hogy mire gondol. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
68/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Közbeszerzési Szabályzat módosításáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 45/2012.(III.21.) 

határozattal jóváhagyott - Edelény Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Közbeszerzési 
Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

a) A Közbeszerzési Szabályzat II. 1. pont és 1.1 alpontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

„1. A Polgármester 

1.1. A közbeszerzési eljárások tekintetében az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő nevében eljáró legfőbb döntéshozó szerv a 
Polgármester (a továbbiakban: döntéshozó).” 

b) A Közbeszerzési Szabályzat II. 1. pontja az alábbi 1.6. ponttal egészül 
ki: 

„1.6. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a szerződést 
az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá. 
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 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.” 

c) A Közbeszerzési Szabályzat II. 2. pontja („A Polgármester”) érvényét 
veszti. 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Közbeszerzési Szabályzat módosítással egységes szerkezetbe 
foglalását, és az önkormányzat honlapján történő közzétételét. 

Határidő:1. pont – azonnal, 2. pont – 2013.03.31. 
Felelős:  polgármester 
 
 

18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény 155/2 hrsz-ú ingatlan – volt Szilvássy épület - elbontásáról 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 78./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
69/2013.(III.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 Tárgy:  Edelény 155/2 hrsz-ú ingatlan – volt Szilvássy épület - elbontásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény, belterület 155/2 hrsz-ú ingatlan – volt Szilvássy épület - 
bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/A-

09-2f-2011-0009. projekt keretében a Polgármesteri Hivatal és Városi 
Könyvtár épületeinek bővítése és felújítása kivitelezéséhez a 
felvonulási terület biztosítása érdekében az önkormányzat tulajdonát 
képező Edelény, István király útja 54. szám (155/2. hrsz) 
ingatlanon lév ő épület bontását  elrendeli.  

Határidő: 2013.05.31. 
Felelős:   polgármester 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontási terv 

megrendelésére, és a bontási bejelentési eljárás lefolytatására, 
valamint a bontás elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 

3. A Képviselő-testület a bontás elvégzéséhez és annak járulékos 
költségeihez 800.100,- Ft azaz Nyolcszázezer-egyszáz forint pénzügyi 
fedezetet biztosít a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
szereplő épületben lévő bérlők, és ingyenes használókkal tárgyalást 
folytasson az általuk használt ingatlan más ingatlannal történő kiváltásáról.  

Határidő: 2013.04.15. 
Felelős:   polgármester 
 
 

Polgármester bejelenti, hogy az SZMSZ 21. § (1) bekezdése alapján a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


