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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. október 24-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
 (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

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

         
 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
 

1. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
2. Többlet önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz  

 
3. Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról 

 
4. Az Edelény belterület 118 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről   

 
5. Az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti 

lakás értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről  
 

6. Az Edelény belterület 186 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 
való lemondásról 

 
 
 
E d e l é n y, 2013. október 24. 
 
 
 
 
 
        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. október 24-

én az Eelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 
52.)  megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély 

Györgyi Katalin, Lázár István képviselők, Szőrné  Zsigrai  Erika   
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Magyar Árpádné képviselők, 

      Vattay Béla  alpolgármester Virág Tamás képviselő 
  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        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 7 fő jelen van. 

 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: polgármester 
 

2. Többlet önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz  
Előadó: polgármester 

 
3. Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról 

Előadó: polgármester 
 

4. Az Edelény belterület 118 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről   
Előadó: polgármester 

 
5. Az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti 

lakás értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről  
Előadó: polgármester 

 
6. Az Edelény belterület 186 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jogról való lemondásról 
Előadó: polgármester 

 
 

Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 

 
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
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Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 7 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
198/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  

 
    Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 
                Előadó: polgármester 

 
2. Többlet önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz  

                Előadó: polgármester 
 

3. Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról 
               Előadó: polgármester 

 
4. Az Edelény belterület 118 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről   

               Előadó: polgármester 
 

5. Az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám 
alatti lakás értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről  

                Előadó: polgármester 
 

6. Az Edelény belterület 186 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról  való lemondásról 

                Előadó: polgármester 
 
 
 
Tárgyalt napirend:  

 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 206./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
19/2013.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatá lyon kívül helyezésér ől 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján -  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság   

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1. és 2.19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és a Közbeszerzési 
Bizottság véleményének kikérésével,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Hatályát veszti 

1. az Edelény Város Önkormányzatának az 1990. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 2/1991.(II.26.) önkormányzati rendelet, 

2. az Edelény Város Önkormányzatának az 1991. évi költségvetéséről szóló 
3/1991. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), 

3. az R. módosításáról szóló 8/1991.(IV.23.) önkormányzati rendelet, 
4. az R. módosításáról szóló 11/1991.(VII.23.) önkormányzati rendelet, 
5. az R. módosításáról szóló 13/1991.(VIII.7) önkormányzati rendelet, 
6. az R. módosításáról szóló 14/1991.(IX.12.) önkormányzati rendelet, 
7. az R. módosításáról szóló 17/1991.(X.15.) önkormányzati rendelet, 
8. az R. módosításáról szóló 19/1991.(XI.19.) önkormányzati rendelet, 
9. az R. módosításáról szóló 21/1991.(XI.28.) önkormányzati rendelet, 
10. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1992. évi 

költségvetésről, a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/1992.(I.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.), 

11. az R2. módosításáról szóló 5/1992.(II.19.) önkormányzati rendelet, 
12. az R2. módosításáról szóló 7/1992.(III.24.) önkormányzati rendelet, 
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13. az R2. módosításáról szóló 10/1992.(V.26.) önkormányzati rendelet, 
14. az R2. módosításáról szóló 12/1992.(VI.23.) önkormányzati rendelet, 
15. az R2. módosításáról szóló 14/1992.(VIII.18.) önkormányzati rendelet, 
16. az R2. módosításáról szóló 17/1992.(IX.16.) önkormányzati rendelet, 
17. az R2. módosításáról szóló 18/1992.(X.20.) önkormányzati rendelet, 
18. az R2. módosításáról szóló 21/1992.(XI.26.) önkormányzati rendelet, 
19. az R2. módosításáról szóló 24/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet, 
20. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1993. évi 

költségvetésről, a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/1993.(I.14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.), 

21. az R3. módosításáról szóló 5/1993. (II.23.) önkormányzati rendelet, 
22. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1992. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló 6/1993.(III.19.) önkormányzati rendelet, 
23. az R3. módosításáról szóló 15/1993. (III.19.) önkormányzati rendelet, 
24. az R3. módosításáról szóló 16/1993. (IV.01.) önkormányzati rendelet, 
25. az R3. módosításáról szóló 20/1993. (IV.20.) önkormányzati rendelet, 
26. az R3. módosításáról szóló 21/1993. (V.18.) önkormányzati rendelet, 
27. az R3. módosításáról szóló 23/1993. (VIII.10.) önkormányzati rendelet, 
28. az R3. módosításáról szóló 28/1993. (VIII.30.) önkormányzati rendelet, 
29. az R3. módosításáról szóló 32/1993. (X.21.) önkormányzati rendelet, 
30. az R3. módosításáról szóló 33/1993. (XI.23.) önkormányzati rendelet, 
31. az R3. módosításáról szóló 35/1993. (XII.13.) önkormányzati rendelet, 
32. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1994. évi 

költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
1/1994.(I.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.), 

33. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1993. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló 5/1994. (III.29.) önkormányzati rendelet, 

34. az R4. módosításáról szóló 8/1994. (V.24.) önkormányzati rendelet, 
35. az R4. módosításáról szóló 10/1994. (I.25.) önkormányzati rendelet, 
36. az R4. módosításáról szóló 16/1994. (VIII.9.) önkormányzati rendelet, 
37. az R4. módosításáról szóló 19/1994. (X.19.) önkormányzati rendelet, 
38. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1995. évi 

költségvetésről, a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
2/1995.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R5.), 

39. az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1994. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló 4/1995. (III.28.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R6.), 

40. az R6. módosításáról szóló 8/1995.(V.16.) önkormányzati rendelet, 
41. az R5. módosításáról szóló 9/1995.(V.16.) önkormányzati rendelet, 
42. az R5. módosításáról szóló 11/1995.(VI.23.) önkormányzati rendelet, 
43. az R5. módosításáról szóló 12/1995.(VIII.22.) önkormányzati rendelet, 
44. az R5. módosításáról szóló 16/1995.(X.25.) önkormányzati rendelet, 
45. az R5. módosításáról szóló 21/1995.(XII.11.) önkormányzati rendelet, 
46. az R5. módosításáról szóló 28/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet, 
47. az R5. módosításáról szóló 6/1996.(II.28.) önkormányzati rendelet, 
48. Edelény Város Önkormányzatának az 1996. évi költségvetéséről, a 

költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/1996.(III.13.) rendelete (a 
továbbiakban: R7.), 

49. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 1995. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló 11/1996.(III.27.) önkormányzati rendelet, 
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50. az R7. módosításáról szóló 13/1996.(IV.04.) önkormányzati rendelet, 
51. az R7. módosításáról szóló 15/1996.(V.02.) önkormányzati rendelet, 
52. az R7. módosításáról szóló 17/1996.(V.28.) önkormányzati rendelet, 
53. az R7. módosításáról szóló 18/1996.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, 
54. az R7. módosításáról szóló 27/1996.(XI.27.) önkormányzati rendelet, 
55. az R7. módosításáról szóló 30/1996.(XII.28.) önkormányzati rendelet, 
56. Edelény Város Önkormányzatának az 1997. évi költségvetéséről, a 

költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/1997.(II.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R8.), 

57. Edelény Város Önkormányzatának az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 12/1997.(IV.30.) önkormányzati rendelet, 

58. az R8. módosításáról szóló 17/1997.(VI.11.) önkormányzati rendelet, 
59. az R8. módosításáról szóló 18/1997.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, 
60. az R8. módosításáról szóló 24/1997.(X.29.) önkormányzati rendelet, 
61. az R8. módosításáról szóló 32/1997.(XII.22.) önkormányzati rendelet, 
62. Edelény Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetéséről, a költségvetés 

végrehajtásának szabályairól szóló 1/1998.(II.11.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R9.), 

63. Edelény Város Önkormányzatának az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 7/1998.(III.25.) önkormányzati rendelete, 

64. az R9. módosításáról szóló 12/1998.(VI.10.) önkormányzati rendelet,  
65. az R9. módosításáról szóló 16/1998.(VIII.26.) önkormányzati rendelet,  
66. az R9. módosításáról szóló 21/1998.(XI.27.) önkormányzati rendelet,  
67. Edelény Város Önkormányzatának 1999. évi költségvetéséről, a költségvetés 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/1999.(II.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R10.), 

68. az R9. módosításáról szóló 9/1999.(IV.23.) önkormányzati rendelet, 
69. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 1998. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló 10/1999.(IV.23.) önkormányzati rendelet, 
70. az R10. módosításáról szóló 13/1999.(V.21.) önkormányzati rendelet, 
71. az R10. módosításáról szóló 14/1999.(V.27.) önkormányzati rendelet, 
72. az R10. módosításáról szóló 15/1999.(VI.18.) önkormányzati rendelet, 
73. az R10. módosításáról szóló 16/1999.(VIII.19.) önkormányzati rendelet, 
74. az R10. módosításáról szóló 20/1999.(X.28.) önkormányzati rendelet, 
75. az R10. módosításáról szóló 5/2000.(II.17.) önkormányzati rendelet, 
76. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2000. évi 

költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
7/2000.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R11.), 

77. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 1999. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló 9/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet, 

78. az R11. módosításáról szóló 26/2000.(VI.23.) önkormányzati rendelet, 
79. az R11. módosításáról szóló 27/2000.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, 
80. az R11. módosításáról szóló 34/2000.(XI.16.) önkormányzati rendelet, 
81. az R11. módosításáról szóló 9/2001.(III.22.) önkormányzati rendelet, 
82. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2000. évi költségvetés 

végrehatásáról szóló 14/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet, 
83. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2001. évi 

költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2001.(II.23.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R12.) módosításáról szóló 
25/2001.(VIII.24.) önkormányzati rendelet, 
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84. az R12. módosításáról szóló 32/2001.(X.10.) önkormányzati rendelet, 
85. az R12. módosításáról szóló 33/2001.(XI.23.) önkormányzati rendelet, 
86. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2002. évi 

költségvetéséről szóló 3/2002.(II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R13.), 

87. az R12. módosításáról szóló 9/2002.(III.21.) önkormányzati rendelet, 
88. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2001. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2002.(IV.19.) önkormányzati 
rendelet, 

89. az R13. módosításáról szóló 12/2002.(VI.21.) önkormányzati rendelet, 
90. az R13. módosításáról szóló 16/2002.(VII.25.) önkormányzati rendelet, 
91. az R13. módosításáról szóló 17/2002.( VIII.23.) önkormányzati rendelet, 
92. az R13. módosításáról szóló 24/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet, 
93. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2003. évi 

költségvetéséről szóló 4/2003.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R14.), 

94. az R13. módosításáról szóló 12/2003.(III.3.) önkormányzati rendelet, 
95. Edelény Város Önkormányzatának a 2002. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló 20/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet, 
96. az R14. módosításáról szóló 26/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet,  
97. az R14. módosításáról szóló 28/2003.(VIII.22.) önkormányzati rendelet,  
98. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2004. évi 

költségvetéséről szóló 7/2004.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R15.), 

99. az R15. módosításáról szóló 14/2004.(III.26.) önkormányzati rendelet, 
100. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2003. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló 17/2004.(IV.23.) önkormányzati rendelet, 
101. az R15. módosításáról szóló 45/2004.(IX.13.) önkormányzati rendelet, 
102. az R15. módosításáról szóló 48/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet, 
103. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2005. évi 

költségvetéséről szóló 10/2005.(II.18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R16.), 

104. az R15. módosításáról szóló 13/2005.(II.25.) önkormányzati rendelet, 
105. Edelény Város Önkormányzatának a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló 19/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelet, 
106. az R16. módosításáról szóló 20/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelet, 
107. az R16. módosításáról szóló 33/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet, 
108. az R16. módosításáról szóló 48/2005.(XI.25.) önkormányzati rendelet, 
109. az R16. módosításáról szóló 9/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet, 
110. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2006. évi 

költségvetéséről szóló 11/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R17.), 

111. Edelény Város Önkormányzatának a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 16/2006.(IV.20.) önkormányzati rendelet, 

112. az R17. módosításáról szóló 17/2006.(V.18.) önkormányzati rendelet, 
113. az R17. módosításáról szóló 22/2006.(IX.07.) önkormányzati rendelet 
114. az R17. módosításáról szóló 30/2006.(XII.01.) önkormányzati rendelet, 
115. az R17. módosításáról szóló 10/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet, 
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116. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 11/2007.(II.14.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R18.), 

117. Edelény Város Önkormányzatának a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 15/2007.(IV.19.) önkormányzati rendelet, 

118. az R18. módosításáról szóló 16/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet, 
119. az R18. módosításáról szóló 29/2007.(IX.13.) önkormányzati rendelet, 
120. az R18. módosításáról szóló 32/2007.(XI.22.) önkormányzati rendelet, 
121. az R18. módosításáról szóló 4/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet, 
122. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2008. évi 

költségvetéséről szóló 5/2008.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R19.), 

123. Edelény Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 13/2008.(IV.17.) önkormányzati rendelet, 

124. az R19. módosításáról szóló 15/2008.(V.28.) önkormányzati rendelet, 
125. az R19. módosításáról szóló 21/2008.(VII.28.) önkormányzati rendelet, 
126. az R19. módosításáról szóló 29/2008.(X.29.) önkormányzati rendelet, 
127. az R19. módosításáról szóló 1/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet, 
128. Edelény Város Önkormányzatának az önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R20.), 

129. Edelény Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló 4/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelet,  

130. az R20. módosításáról szóló 7/2009.(V.27.) önkormányzati rendelet, 
131. az R20. módosításáról szóló 9/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet 
132. az R20. módosításáról szóló 10/2009.(IX.16.) önkormányzati rendelet, 
133. az R20. módosításáról szóló 15/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet, 
134. az R20. módosításáról szóló 3/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet, 
135. Edelény Város Önkormányzatának Edelény Város Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 4/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R21.), 

136. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló 7/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 

137. az R21. módosításáról szóló 10/2010.(VII.27.) önkormányzati rendelet, 
138. az R21. módosításáról szóló 18/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelet, 
139. az R21. módosításáról szóló 22/2010.(XI.02.) önkormányzati rendelet, 
140. az R21. módosításáról szóló 30/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet, 
141. az R21. módosításáról szóló 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet, 
142. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Edelény Város 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: R22.), 

143. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Edelény Város 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet, 

144. az R22. módosításáról szóló 25/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet, 
145. az R22. módosításáról szóló 27/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet, 
146. az R22. módosításáról szóló 32/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelet, 
147. az R22. módosításáról szóló 8/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet, 
148. az R22. módosításáról szóló 11/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelet, 
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149. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Edelény Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
13/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Molnár Oszkár  Vártás József  
polgármester  jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2013. október 30. napján. 
 

Vártás József 
jegyző 

 
 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Többlet önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 207./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester az önerő pályázattal kapcsolatban annyit kíván megjegyezni, hogy 
információik szerint rövidesen döntés születik, és reménykedhetnek abban, hogy 
pozitív lesz az elbírálás.  
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
199/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 Tárgy:  Többlet önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Többlet 
önerő vállalása ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 pályázathoz” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. K-2013-ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-0110087/157. 
iktatószámon 2013. október 15. napján kelt levelét, amely az 
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosítójú pályázat Támogatási 
Szerződés módosítása iránti kérelem jóváhagyásáról szól. 

 
2. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Polgármesteri 

Hivatal épületének felújítását és bővítését, valamint a Könyvtár 
épületének felújítását és bővítését az M Építész Iroda Kft. által 
készített tervdokumentációk alapján valósítja meg. 

 
3. Képviselő-testület a szükséges többlet önerőt vállalja. 

 
4. Képviselő-testület a szükséges többlet önerőt hitelfelvételből 

finanszírozza a Stabilitási törvény 10.§-a alapján Európai Uniós 
forrásból származó támogatás önerejének finanszírozására. 

 
5. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a módosított Támogatási Szerződés aláírására a 
Közreműködő Szervezettel. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2014.június 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 208./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke: Bizottsági ülésen is elmondta, hétfőn levélben fordult polgármester úrhoz 
azzal kapcsolatban, hogy Edelény Város Önkormányzata beleférhet egy olyan 
pályázati lehetőségbe, aminek kapcsán a vásárteret részben, illetve teljesen 
megújíthatnák, hiszen esőzés alkalmával áldatlan állapotok vannak és tudják, hogy 
sokszor 2-3 ezer látogató is megfordul egy-egy vásár alkalmával. Köszöni a gyors 
segítséget és a hozzáállást ehhez a történethez, hiszen nagyon rövid idő alatt kellett 
azt megszervezni, lebonyolítani, hogy egy megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra 
kerüljön, mivel a pályázat benyújtásának ez a feltétele. Amennyiben a 
Vidékfejlesztési Minisztérium iránytó hatósága ezt jóváhagyja, ezután tudja 
benyújtani a pályázatot a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Azt kell tudni, hogy ez 
egy 100 %-ban finanszírozott pályázat. Elmondja, hogy tíz perce kapta azt az 
információt - a Borsod-Torna-Gömör Egyesület partner ebben a pályázatban, - hogy 
az egyesület postára adta ezt a megvalósíthatósági tanulmányt. Tehát minden 
bizonnyal a holnapi határidőig ez megérkezik, és várják a kedvező elbírálást, mely 
után be tudják nyújtani a pályázatot és nyertes pályázat esetén megújulhat a 
vásártér. 
 
Polgármester úgy gondolja, az hogy egy ilyen lehetőségre a leggyorsabban 
reagáltak, természetes, hisz ez mindannyiuk közös érdeke, a város érdeke. Ez a 
helyes viselkedés nem pedig az, amit már lehetett tapasztalni egy-két esetben 
bizonyos képviselőkénél, amikor a polgármester javára lehetett írni egy-egy 
fejlesztést, akkor a „megfelelő” emberek nem támogatták, nehogy véletlenül meg 
lehessen nyerni adott pályázatot. Szerinte ez butaság, hiszen városérdek, és 
mindenkinek az érdeke, hogy fejlődjön, gyarapodjon a város. Köszöni elnök úrnak 
ezzel a pályázattal kapcsolatos információját. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
200/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Vásártér fejlesztése tárgyú LEADER pályázat benyújtásáról” szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 11/2013. 
(III.05.) VM rendelet alapján nyújtson be pályázatot az Edelény külterület 
0343/5 vásártér fejlesztése tárgyban LEADER kiírásra .  

 



 12

 
 

2. Képviselő-testület - a Megvalósíthatósági tanulmány Irányító Hatóság 
általi elfogadása esetén – mint az Edelény külterület 0343/5 hrsz-ú, 
kivett vásártér művelési ágú ingatlan tulajdonosa hozzájárul az ingatlan 
projekt keretében történő fejlesztéséhez. 

 
3. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az ingatlan jelenleg is a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. – mint az edelényi vásárok szervezőjének – 
kezelésében van. 

4. Képviselő-testület hozzájárul a Borsod-Torna-Gömör Egyesülettel 
együttműködési megállapodás megkötéséhez. 

 
5. Képviselő-testület elrendeli a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez 

tagként való csatlakozást. 
 

Határidő:  2013. október 25., illetve 2013. november 15. 
Felelős:  polgármester 
 

 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelény belterület 118 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 209./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
201/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az edelény belterület 118 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény belterület 118 hrsz-ú szennyvízátemelő 
betömedékeléséről és értékesítéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 118  
helyrajzi számú, 218 m2 területű, kivett szennyvíztisztító 
megnevezésű ingatlanát 218.000,-Ft, azaz 
Kettőszáztizennyolcezer forint vételárért értékesíti Szabó 
Istvánné  (3780 Edelény, Mátyás király útja 25/1. szám alatti 
lakos) részére. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2013. november 30-áig  végezze el az 
értékesített ingatlanon található akna eltömedékelését , 
amelynek költségeire az ingatlan értékesítéséből származó 
bevétel bruttó 25.400,-Ft összegű része nyújt fedezetet. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő:  2013. november 30. 
Felelős:  polgármester, Fischer Ferdinánd 
Határozatról értesül: ügyfél, Dr. Lux Anita ügyvéd, osztályok, 

    Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti lakás 
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 210./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

202/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   Az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 23. 
fsz/2. szám alatti lakás értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény belterület 677/5/A/2 hrsz-ú, Szentpéteri út 
23. fsz/2. szám alatti lakás értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 

az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 
677/5/A/2 helyrajzi számú , természetben Edelény, 
Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatt található ingatlan 
értékesítésre történ ő ismételt meghirdetését. 

 
2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 

Edelény Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 
 

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény belterület 677/5/A/2  hrsz-ú, 
természetben Edelény, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti, 51 m2 
területű, 1,5 szobás, lakás megnevezésű ingatlanát. 

A pályázaton bárki részt vehet, aki 250.000,-Ft (azaz: 
Kettőszázötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2013. 
november 4-én 9.00 óráig letétbe helyez az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában, amely a nyertes pályázónál a 
vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 

 

Kikiáltási ár: 2.500.000,-Ft (azaz: kettőmillió-ötszázezer forint) 

Licitlépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének id őpontja:  

      2013. október 28-31. 

          Licittárgyalás id őpontja: 2013. november 4.  9.00 óra 
 
Helye:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme  
           (Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
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Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást 
 ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/330 
mellék (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály, 
Edelény, István király útja 52.) 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelény belterület 186 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való 
lemondásról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 211./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
203/2013.(X.24.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az Edelény belterület 186 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

elővásárlási jogról való lemondásról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény belterület 186 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Juhász Béla és Minyóczki László tulajdonát 
képező, Edelény belterület 186 helyrajzi számú ingatlan 18 m2 
területű részének értékesítése során az ingatlan-nyilvántartás 
szerint Edelény Város Önkormányzatát megillető elővásárlási 
joggal – annak fenntartása mellett – nem kíván élni. 

 
2. Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Minyóczki László 

tulajdonát képező, Edelény belterület 185 helyrajzi számú 
ingatlan 60 m2 –el történő alapterület növekedését tudomásul 
veszi, mint az Edelény belterület 185 hrsz-ú ingatlan tekintetében 
elvásárlási joggal rendelkező fél. 

 
3. Képviselő-testület tudomásul veszi, a Juhász Béla tulajdonát 

képező Edelény belterület 187 helyrajzi számú ingatlan 
megszűnik, és összevonásra kerül az Edelény belterület 186 
hrsz-ú ingatlannal. 

 
4. Képviselő-testület a GEOBARV Földmérési és Térképészeti Kft. 

által 2013. február 11. napján 7/2013. munkaszám alatt készített 
változási vázrajzot megismerte. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 

aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Határozatról értesül: ügyfél, osztályok 

 
 

 
Polgármester  napirend után arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 
Edelényi Városi Televízió operatőre a testületi ülés megkezdése előtt átadott részére 
egy cetlit, mely szerint a VTV ma kapott egy telefonhívást és a következő párbeszéd 
zajlott le egy létező telefonszámról, aminek előfizetőjét nem tudta kideríteni: „Igen, 
tessék Edelényi Városi Televízió. Halló, igen, a hullák a megbeszélt helyen vannak 
uram.” Kéri az ilyen elmebeteget, mert nem tudja másnak minősíteni az ilyen 
telefonálót, hogy legyen szíves és tartózkodjon az ilyen jellegű telefonhívásoktól. 
Másik téma. Csabai Gyula elnök úr néhány héttel ezelőtt kért információt 
útépítésekkel kapcsolatban. A Pénzügyi Osztály vezetője idő hiányában még nem 
tudott teljes mértékben utána járni, ezért megpróbálta 2005-ig visszamenőleg a 
képviselő-testület határozataiból kideríteni, hogy mi is történt.  A képviselő-testület 
2005. április 15-én pályázatot nyújtott be a Tormás, a Pást, az Újtemplom, a Tompa 
Mihály, a Mező és a Miklós Gyula utak felújítására. Ez volt az akkori TEKI, CÉDA 
pályázat, akkor összesen bruttó 44 millió 428 ezer forint értékben nyújtottak be 
pályázatot, mely sikeres volt, és a közbeszerzési eljárást 2005.VIII.12-én le is zárták. 
Ez volt az egyik, amit ki tudtak deríteni, tehát pályázati pénzből építették.  
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Annyit kell még tudni, hogy akkor ezeknek a jogcímeknek a pályázati intenzitása 40 % 
és 58 % között volt, tehát aránylag elég jelentős önerőt kellett hozzátenni ezekhez az 
útfelújításokhoz. Amit ki tudtak még deríteni, hogy 2006. június 29-én az akkori 
képviselő-testület 3,5 millió forintot szavazott meg utak tervezésére. Ebben sok-sok 
utca volt, a Muskátli, Erkel Ferenc, Mátyás király, Csalogány, Ifjúság. Ez egy csomag 
volt, és addig jutottak, hogy a tervezés megvan. Még egy pályázatot nyújtottak be 
2006. február 15-én a Bihari János, a Verespart, a Bem József, a Gábor Áron és a 
Barátság út felújítására. Az biztos, hogy ezek közül az utcák közül a Bihari és a 
Verespart utak kerültek felújításra, a másik három nem. De azt, hogy hogyan, miből, 
milyen forrásból, még nem sikerült kideríteni, ezért türelmet kér még képviselő úrtól. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő a képviselő-testület és polgármester úr 
segítségét szeretné kérni abban, hogy többen jelezték azt, hogy a Fűzfa és a Móra 
Ferenc úton megint folytatódik a szemétlerakás, elszaporodtak a rágcsálók, betörnek 
a fészerekbe, bedobálják az ablakokat kővel. Azt kéri, hogy erre a problémára 
találjanak már valamilyen megoldást, ha lehet, kérjék meg a rendőrséget, hogy ezt a 
területet ellenőrizzék. 
 
Polgármester : Ez az a helyet, amivel egyszerűen nem tudja, hogy mit lehet kezdeni. 
Természetesen jelezni fogják kapitány úrnak, hogy mi hangzott el a képviselő-testület 
ülésén képviselői kérésként. 
 
Ezt követően - 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 
 
 


