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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. június 27-én a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

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

         
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
 
1. Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási feladatellátás felhagyásáról, és annak visszaadásáról a feladat 
eredeti címzettjének 

 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2013. június 27. 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Edelény  Város Önkormányzat  Képviselő-testületének    2013. június 27-

én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.)  megtartott rendkívüli 
nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Magyar Árpádné 
képviselők,  Szőrné  Zsigrai  Erika   alpolgármester, Sztankóné 
Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla  alpolgármester, Virág 
Tamás képviselő 

 
Igazoltan távol:  Lázár István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 

   Osztály vezetője 
 
      
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 9 fő jelen van, később érkezik Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, így a 
képviselő-testület létszáma 10 fős lesz. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 

1. Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási feladatellátás felhagyásáról, és annak visszaadásáról a 
feladat eredeti címzettjének 

           Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi 
pontjával kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
136/2013.(VI.27.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási feladatellátás felhagyásáról, és annak visszaadásáról a 
feladat eredeti címzettjének 

                Előadó: polgármester 
 
 
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 10 fő.) 
 
 
Tárgyalt napirend:  
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási feladatellátás felhagyásáról, és annak visszaadásáról a feladat 
eredeti címzettjének 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 145./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás rezsicsökkentésbe illeszkedő egyik része ennek a szolgáltatásnak a 
díj csökkentése, a másik a jelenlegi szolgáltató cseréje vagy nem cseréje, ami 
néhány hónap múlva kiderül. Az biztos, hogy a Borsodkomm Kft. igazgatója leírta, 
hogy ezzel a rezsicsökkentéssel a Borsodkomm Kft. olyan helyzetbe kerül, hogy 
nem tudja tovább finanszírozni a működését, tehát veszteségessé válik a működése 
a kormányrendelet által. Igazgató úr levelében azt is jelzi, hogy már előzetesen 
hozzájárul ahhoz, hogy a szerződést felmondják a céggel és adják vissza a Miskolci 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, ahová egyébként a törvény rendeli ezt a 
közszolgáltatást. Tulajdonképpen a megyében 7 település kivételével a Miskolci 
Megyei Jogú Város Önkormányzata látja ezt a közszolgáltatást. 
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Ezt követően, – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
137/2013.(VI.27.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt 

kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatellátás 
felhagyásáról, és annak visszaadásáról a feladat eredeti 
címzettjének 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzata által önként vállalt 
kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatellátás felhagyásáról, és 
annak visszaadásáról a feladat eredeti címzettjének tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3.§ (1)-(3) 
bekezdése alapján az Önkormányzat által önként vállalt 
kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatellátással 2013. 
december 31. napjával felhagy, és azt visszaadja a feladat 
eredeti címzettjének, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának. 

2. A Képviselő-testület az Edelény Város Önkormányzata és a 
Borsodkomm Kft. között fennálló kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés 2013. december 31. napjával közös megegyezéssel 
történő felbontását jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület elrendeli a határozat megküldését Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 

4. Képviselő-testület elrendeli a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 11/2013.(IV.26.) önkormányzati 
rendelet rezsicsökkentés miatti módosításának előkészítését, 
és Képviselő-testület elé terjesztését. 

Határidő:  1. és 3. pont azonnal 
2. pont 2013.12.31. 
4. pont 2013.07.31. 

Felelős:  polgármester, jegyző 
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Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 
 

 


