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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. december 17-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes  ülésének 

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

                                                     

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 

3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 
megválasztásáról és „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

 
4. Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 

 
5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
6. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
7. Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 

módosításáról 
 

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

 
9. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 

végzett munkájáról 
 

10. Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről 
 

11. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás 4.számú módosításáról 

 
12. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
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13.  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
14. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 

15. Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervének módosításáról 

 
16. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló 

együttműködési megállapodás-tervezet elfogadásáról 
 

17. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 

18. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
19. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 

 
Zárt ülés:  
 
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
 
 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2014. december 17.      
 
 
 
 
 

Vártás József 
jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 
17-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) 
megtartott rendes nyílt  ülésén.  

Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 
Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

Igazoltan távol:   Virág Tamás  képviselő 
  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Ambrusics Tibor aljegyző 

  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője 
 
160./, 161./  162./ számú el őterjesztésnél:     

  Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató 
       Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

Jegyzőkönyvvezet ő: Fazekas Jánosné adminisztrátor 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős 
testületből 11 fő jelen van. Tájékoztatta a Testületet, hogy Virág Tamás képviselő 
úr írásban jelezte egészségügyi kezelés miatti távolmaradását.  
 
Napirend előtt polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet és a 
lakosságot, hogy az előző testületi ülésen biztosították a fedezetet a 
díszkivilágításra, amelyben természetesen nem volt benne a munkadíj, hiszen még 
nem tudták a vállalkozók, hogy milyen munkát kell elvégezniük. Nyilván utólag 
bekérték az árajánlatokat, az ALTAVILL Kft. ajánlata volt a legjobb. 465.502,- Ft-ba 
került. A költségvetésben szabályozott jogkörével élve, ami évi 2 millió forintig 
lehetővé teszi a polgármesternek az egyedi döntést, biztosította ezt az összeget, 
csatlakozókat, illetve a Hősök terén álló karácsonyfára vették meg a fényfüzéreket. 
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és a TELVILL Kft., közreműködtek a felszerelésben, akik 
nem számítottak fel díjat. Természetes mind a három cégnek köszönik a gyors 
segítségét. 
Ez követően a szót átadja Dr.Hudák Zitának, az Edelényi Járási Hivatal 
vezetőjének. 
 
Dr.Hudák Zita  Edelényi Járási Hivatal vezetője elmondja, azért kért szót, hogy az 
elmúlt két képviselő-testületi ülésen való részvételét követően voltak kimondott és 
kimondatlan kérdések, hogy miért ül itt, és a továbbiakban miért lesz itt a képviselő-
testületi üléseken. Nem megfigyelőként, nem ellenőrként, nem tanácsadóként, 
semmiféle ilyen szerepe nincsen. Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, aki a területi közigazgatásért is felelős, azt a kérést fogalmazta meg a 
járási hivatalok vezetői felé, hogy a 2014-es október 12-ei választáson elkezdődött 
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önkormányzati ciklusban vegyenek részt a járási hivatalvezetők a székhelyváros 
önkormányzat képviselő-testületi ülésein, és ezen a módon is tájékozódjanak arról, 
hogy a székhelyvárost érintő közügyek milyen módon történnek meg itt 
megtárgyalásra, illetve milyen lehetőségek lehetnek majd a későbbiekben, 
amelyben a járási hivatal és az önkormányzat, a város lakossága érdekében 
együttműködhet. Egyidejűleg viszont a későbbiekben szeretné majd kihasználni és 
kérni a lehetőséget arra, hogy amennyiben a járási hivatal olyan jellegű 
feladataiban, amely a város lakosságát széleskörűen fogja érinteni, azokban ezúton 
is közvetlenül a képviselő-testületet, illetve a lakosságot tájékoztathassa és olyan 
információkat, olyan közérdekű dolgokat oszthasson meg, amelyek közvetlenül tőle 
származnak. 
 
Polgármester a tájékoztatást megköszöni. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 Előadó: polgármester 
 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 
 

3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 
megválasztásáról és „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

4. Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 
 Előadó: polgármester 
 

5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 Előadó: polgármester 
 

6. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok 
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

7. Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

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

 Előadó: polgármester 
 

9. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 
végzett munkájáról 
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 Előadó: polgármester 
10. Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről 

 Előadó: polgármester 
 

11. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás 4. számú módosításáról 

  Előadó: polgármester 
 

12. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 Előadó: polgármester 
 

13. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról 

 Előadó: polgármester 
 

14. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 Előadó: polgármester 
 

15. Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervének módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

16. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló 
együttműködési megállapodás-tervezet elfogadásáról 

 Előadó: polgármester 
 

17. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 
 

18. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 Előadó: polgármester 
 

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

 
Zárt ülés:  
 
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
Előadó: polgármester 
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Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait  – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 Előadó: polgármester 
 
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 

megválasztásáról és „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
4. Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 
 Előadó: polgármester 

 
5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 Előadó: polgármester 

 
6. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

7. Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 Előadó: polgármester 
 

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

 Előadó: polgármester 
 

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

 Előadó: polgármester 
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10. Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről 
 Előadó: polgármester 

 
11. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás 4.számú módosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
12. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
13. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
14. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
15. Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési 

tervének módosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
16. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló 

együttműködési megállapodás-tervezet elfogadásáról 
 Előadó: polgármester 

 
17. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
18. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 
 Előadó: polgármester 

 
19. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
Előadó: polgármester 

 
Zárt ülés:  
 
1./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
      Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend vitára bocsátása előtt jelzi, hogy az ÉHG ZRt. jelezte, 
hogy nem tud képviselőt küldeni a mai testületi ülésre. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő  határozatot:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
152/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a városban végzett települési folyékony 

kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a beszámoló a városban végzett települési 
folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ÉRV ZRt. Edelény városban végzett települési 
folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról szóló beszámolóját a határozat 1. 
mellékleteként elfogadja. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem 
közművel összeggyűjtött települési folyékony 
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásra vonatkozó – a határozat 2. mellékletét 
képező - közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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1. melléklet a 152/2014.(XII.17.) önkormányzati határozathoz 
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 Melléklet a 152/2014.(XII.17.) határozathoz  

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről  
Edelény Város Önkormányzata  (képviselő: Molnár Oszkár polgármester, 
székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., KSH: 10728), továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről az 
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízm űvek Zrt.  (képviselő: Ritter Géza 
vezérigazgató, székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., Cégbíróság: Miskolci 
Törvényszék, Cégjegyzékszám: 05-10-000123, adószám: 11069186-2-05), 
továbbiakban: Közszolgáltató  
 
között az alábbiak szerint: 
 
1. A szerződés tárgya: 
 

Edelény város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött  
 

a) háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatása és 
b) a háztartási szennyvíz ártalmatlanítása. 

 
2. Közszolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatást teljesíti. 
 

3. A szerződés keretében a Közszolgáltató kötelessége: 
 

3.1 Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a 
környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások, valamint az 
önkormányzati rendelet követelményeinek megtartása mellett.  

 
3.2 Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és 

minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés, valamint a szükséges létszámú 
és képzettségű szakember rendelkezésre állását. A szükséges jármű, gép, 
eszköz, berendezés bérlet útján is teljesíthető. 

 
3.3. Közszolgáltató a saját tulajdonában álló eszközök tekintetében elvégzi a 

közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
szükséges fejlesztéseket, beruházásokat. Elvégzi továbbá valamennyi 
szükséges eszköz tekintetében a karbantartási feladatokat.  

 
3.4. A közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az 

Edelény városi önkormányzat tulajdonában lévő Edelényi Szennyvíztisztító 
Telep (3780 Edelény külterület, /Tompa Mihály út/) fogadó műtárgyát veszi 
igénybe, kivéve olyan esetekben, amikor valamilyen oknál fogva ez nem 
lehetséges. 
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3.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente részletes 

tájékoztatást, költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő 
március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 

 
3.6. A fogyasztói panaszokat és észrevételeket kivizsgálja, és amennyiben 

szükséges írásban tájékoztatja a fogyasztót az intézkedés módjáról, a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 
4. A szerződés keretében az Önkormányzat kötelessége: 

 
4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

számára szükséges információkat folyamatosan biztosítja. 
 
4.2. Elősegíti a városban működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolását. 
 
4.3. Biztosítja a Közszolgáltató számára a szerződés időtartama alatt a 

kizárólagos közszolgáltatási jogot. 
 
4.4. Kijelöli a városi igények kielégítésére alkalmas háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítására szolgáló helyet és a szükséges fejlesztéseket a víziközmű 
vonatkozásában végrehajtja. 

 
5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: 
 

5.1.A városban az adott naptári évben alkalmazható közszolgáltatási díjat az 
Önkormányzat, a Közszolgáltató által jogszabályban előírt határidőre 
biztosított részletes díjkalkuláció alapján határozza meg, kivéve, 
amennyiben jogszabály eltérően rendelkezik. Az aktuális szolgáltatási díjat 
az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
5.2. A Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek és 

eljárás alapján jogosult a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, a díjhátralékot 
kezelni. Az igazolt közszolgáltatási díjhátralék esetében a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben szabályozott eljárást kell alkalmazni. 

 
6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési 

segédet vehet igénybe, amennyiben az begyűjtési tevékenységét a vízügyi 
hatóságnak bejelentette. 

 
7. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
b) közös megegyezéssel, 
c) felmondással. 

 
8.  A közszolgáltatási szerződés felmondása: 
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8.1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha: 
 

a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 
és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 
hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét bíróság 
vagy hatóság jogerősen megállapítja; 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított 
kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. 

 
8.2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha: 

 
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan 
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 
közszolgáltatás teljesítését; 
 

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett 
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja 
meg, hogy a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű 
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben 
sérti. 

 
8.3. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 
9. A közszolgáltatási szerződés 2015. január 1-jén lép hatályba, és határozatlan 

időre szól. 
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 

a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
11. Felek a vitás kérdéseket minden esetben békés módon tárgyalás útján rendezik. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, az esetleges jogviták esetére 
hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Törvényszék, ill. a Kazincbarcikai 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 
E szerződést a felek áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Kazincbarcika, 2014. év december hó ……….nap 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Edelény Város Önkormányzata  ÉRV ZRt. 

Molnár Oszkár polgármester  Ritter Géza vezérigazgató 
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1. számú melléklet a közszolgáltatási szerződéshez 
 
Az ÉRV ZRt. 2014-ben Edelény  településen érvényes, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai: 
 
1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja : 

3 150 ,- Ft/alkalom +Áfa 

azaz Háromezer-egyszázötven forint/alkalom + Áfa 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja  : 

903, - Ft/m 3 + Áfa 

azaz kilencszázhárom forint/köbméter + Áfa 

 
Az ürítési díj az Edelényi Szennyvíztisztító Telepre vonatkozik,  

és tartalmazza a környezetterhelési díjat is! 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdése az, hogy a Debreceni Közterület Felügyelettel 
milyen kapcsolatban áll a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  A 2015. évben az 
állandó foglalkoztatott létszámban milyen létszámmal tervezték? A múlt hónapban 
megszavazott 5 millió forint visszafizetése hol szerepel az üzleti tervben? 
Megjegyzi, hogy jelentősen csökkentek az üzemanyag árak, amelynek várhatóan 
2015. I. félévére is kihatása lesz. Ez hol jelenik meg a csökkentésben? 
 
Polgármester válasza az 5 millió forint visszafizetésre, hogy az nem szerepelhet a 
jövő évi üzleti tervben, hiszen ez évi a visszafizetési kötelezettsége a Kft-nek, ami a 
munkabérre volt megelőlegezve. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 
Debreceni Közterület Felügyelettel a kapcsolat tulajdonképpen sehol nem szerepel, 
az anyagban valószínűleg tévedésként benne maradt. Le kellett tenni valamilyen 
tervezetet, ami alapján működtetni tudják majd ezt az ebtelepet, tehát városra 
kellett „átültetni”, hogy fogják működtetni.  
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A 2015. évi állandó létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy most 13 fővel 
működik a Kft. és van két GYES-en lévő munkavállaló, akik közül egy főállásban 
visszajön dolgozni, az ő bérével kellett kalkulálni, illetve a másik hölgy az év 
második felében jön vissza, és az ő bérét is beletették. Az állandó létszámban 
szerepel még az állandó pályagondnok, illetve a bére, aki az önkormányzattól 
január 1-jével hozzájuk kerül. Január 1-jével egy munkavállaló kerül még felvételre, 
aki a terveik szerint a Start-munkának a mezőgazdasági programnak az irányítását 
végezné. Az üzemanyag-áraknál úgy kalkuláltak, hogy a meglévő gépkocsiparkjuk 
mellé még az önkormányzattól átkerül bérleti szerződés formájában két autó, az 
egyik, a pályagondok által használt, a másik pedig az a Ford Tranzit, amit 
közmunka-programban használtak. Ennek a plusz két gépkocsinak kalkuláltak be 
üzemanyag-költséget. 
 
Béres Tibor képviselő: Elmondja, hogy az ebtelepnek a költségei éves szinten 
vannak felsorolva. Az utolsó sorban elírás lehet, de megkérdezi, hogy a 
tisztítószereknél miért havi költség van, és ha összeadják a teljes táblázatot, akkor 
éves költségként fog kijönni. Ezt jó lenne korrigálni. 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője:  
Köszöni az észrevételt. A belső táblázatot havi bontásban csinálták meg, és a 
Pénzügyi Osztály vezetőjének kérése alapján éves szintre vitték fel. A 
tisztítószernél  havi költséget számoltak hipóra, 270 Ft/db áron. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
  

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
153/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

üzleti tervének jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét a 
határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
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2. Képviselő-testület elrendeli az üzleti tervben szereplő 
Önkormányzattól származó üzemeltetési díjak és 
támogatások 2015. évi költségvetési rendeletbe való 
betervezését, és a fedezet biztosítását. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
üzemeltetési szerződések, és támogatási 
megállapodások aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül:   osztályok, Kft. 
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Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 3780 Edelény, 
Borsodi út 26. 
 
 
 

Üzleti Terv 
2015.évre 

 
Bevételek 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés  Adatok (ezer Ft -ban)  

Önkormányzattól szerződés szerint  
park, út – csapadékvíz (2.000 e/hó) 

 24 000 
 

Bérleti díjak (önk. – i. lakás, nem  
lakás célú bérlemények) 1-12 hó 

24 850 
 

Egyéb (fuvar, bérmunka, vásár,WC,)  
1-12 hó 

22 800 
 

Munkaügyi közp. közfoglakoztatás 
bértámogatás 1-12 hó  

32 000 

Közfoglalkoztatás önkormányzati 
támogatása (10%) 

  3 200 

Startmunka  38 500 

Startmunka önkormányzati támogatása 
(10%) 

3 850 

Sportpálya üzemeltetés  
bérleti bevétele 

2 400 

Ebtelep üzemeltetés  1 800 

Összesen:  153 400 
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Költségek és Ráfordítások 
 

Megnevezés  Adatok Ezer Ft -ban 

Személyi jelleg ű költségek    26 973 

Bér és személyi jellegű ráfordítások    

Ebből: 
Bérköltség 
Személyi jellegű kifizetések állandó 
 

  
25 277 

1 696 

 

Ebből kiemelten: 
Étkezési hozzájárulás 
Táppénz, betegszabadság  
Utazási költség 
Orvos, egészségügyi szolgáltatás  

  Önkéntes egészségügyi és nyugdíj-     
pénztárba munkáltatói befizetés 
Egyéb (cégtelefon, üzleti vendéglátás) 

 
1 058 
180 
120 
150 

 
98 
90 

  

Bérjárulékok  (szociális hozz., szakképz.hozz.,)   7 583 

  Közfoglalkoztatottak költségei         35 200 
  Startmunka kiadásai         42 350 
  Anyag jelleg ű költségek     

Anyag összesen   15 900 

Ebből kiemeten: 
Energia (gáz, villany,stb) 
Anyagköltség (tartalmazza a park, út, 
bérlemények, sportpálya, ebtelep 
anyagköltségét  ~400 e Ft/hó) 
Üzemanyag (Volvo, Iveco, Daewoo,  
Zetor 
kistraktorok, kisteherautó, egyéb kisgépek 
nem startmunkához tartozó üzemanyag 
költségei) 
Irodaszer, munkaruha, tisztítószer, 
kisértékű felszerelési tárgyak  
Egyéb 

 
3600 
4800  

 
 

5000  
     
 
 
    1300 
 
  1200 

  

Anyagjelleg ű igénybevett szolgáltatások 
összesen 

  11 800 
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Ebből kiemelten 
Karbantartás költség  (összes gépjármű, 
kisgép, egyéb eszköz) 
Utazás, kiküldetés, gépjármű használat 
Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvéd, posta, 
reklám, telefon  
Egyéb (bérleti díj stb.) 

 
3500 

 
800 

5000 
600 

1900 

  

Egyéb szolgáltatások összesen    2 000 

 
Értékcsökkentés         7 000 
 
Ráfordítások összesen   4490 

Ebből 
Iparűzési adó 
Gépjárműadó 
Pénzügyi 
Egyéb (kamat, közös ktsg, kerekítés, 

           arányosítással nem vonható áfa) 
            

 
    690                 
    300 
    500 

 
 3000 

 

  

Költség és ráfordítás összesen  
 
Nyereség 

153 296 

104 e 

                                                                                                                                                       
Hitelkeret csökkentés: 3 millió Ft/2 hó 2015. január 1-jéig 18 millió Ft-ig 
csökkentettük hitelkeret-állományunkat. A bankkal kötött szerződés alapján tovább 
csökkentjük 15 m Ft-ra. Ez a 1,5 millió Ft/hó-val való törlesztés a saját likviditási 
nehézséget okoz társaságunknak, ezért kérjük, hogy a hitelkeret csökkentéséből 
adódó 3 millió Ft hiányunkat szíveskedjen biztosítani a tulajdonos önkormányzat, 
amely üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen. 
Továbbá a parkok, utak-járdák üzemeltetésére kapott összeg 2013. február 28-ig 
3.012.719 Ft volt. Ezt követően az üzemeltetés díja havi 1.885.000 Ft volt, amely 
2014-ben sem emelkedett. Az anyag, üzemanyag, rezsi árainak növekedésből 
adódóan, valamint az önkormányzati bérleményekből várhatóan nagyobb bevételre 
nem számíthatunk, ezért kérjük a park, utak-járdák üzemeltetési díjának 
megemelését 2.000.000 Ft-ra. 
 
 

Szabóné Varga Marietta 
Ügyvezető 
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Sporttelep 
Városi Sporttelep üzemeltetése 2015. januártól a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. üzemeltetésébe került. A sportkomplexum területének térképét a 4. számú 
melléklet tartalmazza. A térképen megtalálható a kis és nagy műfüves pálya, illetve 
a környező jelenleg még rendezés alatt álló terület. A műfüves pálya 
kiskarbantartása heti szinten történik. A karbantartás lényegében a granulátum 
lazítását jelenti. A karbantartási munkálatok bővebb ismertetőjét az 1. és 3. számú 
melléklet tartalmazza.  A munkálat elvégzéséhez a szükséges eszközök a Kft. 
rendelkezésére állnak. A jelenleg még rendezés alatti területek gyomirtózása a 
tavaszi munkálatok megkezdésével történik. A területen a fűnyírás folyamatosan 
történik igény szerint 8 cm fűnagyság elérése esetén. A fűnyíráshoz szükséges 
traktor a rendelkezésünkre áll. A pályakomplexum mellett a Szent János Görög 
Katolikus Gimnázium mögött elhelyezkedő műfüves pálya, valamint a Borsodi 
Általános Iskola mögötti műfüves pálya is a Kft. kezelésébe kerül. A pályák 
rendszeres karbantartása, ami a granulátum lazításából, illetve a fűnyírásból, 
gyomirtásból tevődik össze. Ezek a munkák a pályagondnok rendszeres feladatát 
képezik. Az említett pályák évente egyszeri nagy karbantartása külsős cég 
igénybevételével történik a legkedvezőbb ajánlat alapján. A pálya üzemeltetése 
kapcsán felmerülő költségeket az alábbi táblázat tartalmazza az Edelény Város 
Önkormányzata által szolgáltatott adatok alapján éves szintre kivetítve: 
 
víz, villany 708. 800 Ft 
fűmag, gyomirtó 150.000 Ft 
üzemanyag benzin/gázolaj 110.000 Ft 
1 fő pályagondnok bére /118.000 Ft 
bruttó bér 

1.798.322 Ft 

egyéb költség(karbantartás, granulátum) 830.000 Ft 
 
Egyéb költségként a granulátum, karbantartás során felmerülő költségek, 
kerítésjavítás, festés, karbantartás, gépjavítás, alkatrészpótlás felmerülő költségei 
előzetes kalkuláció alapján. Az összes költség 3.597.122 Ft, ebben szerepel a 2. 
mellékletben meghatározott éves karbantartás költsége, ami 415.290 Ft/pálya 
összeggel kerül kiszámításra. 
 
Bevételként jelennek meg a pályabérletekből megjelenő bevételek az 
Önkormányzat által szolgáltatott 2014.06 hótól befizetett pályabérleti díjjak éves 
szintre kivetítve. Bevételként jelenik meg továbbá a lakosság számára árusított havi 
és éves bérletből származó bevétel.  
 
2014.06 hó-tól befizetett bérleti díjjak 457.585 Ft 
 
Tervezett bérletárusításból származó bevétel 50 db eladott családi bérletre kivetítve 
6 havi átlagban: 
Bérlet havi díja 2000 Ft/hó/család                                 600.000 Ft 
Teniszpálya, egyéb pályák bérbeadása                                 600.000 Ft 
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Várható összes bevétel a fenti adatok figyelembevételével éves szintre kivetítve 
2 415.000 Ft  
 
Eb-rendészeti telep  
Edelény Város Önkormányzata 2015. januártól megkezdi az eb-rendészeti telep 
működtetését Edelény külterületén, az erre a célra kialakított telepen. A telep 16 
kutya egyidejű befogadására alkalmas. Számításaink szerint havi szinten 20 eb 
befogása és tartása realizálható. A befogott kóbor ebek kötelező tartási ideje 14 
nap ezt követően teltház esetén kerülhet sor az ebek altatására. Az ebek gazdáinak 
felkutatása Edelény város honlapján, illetve a városi televízióban hirdetés útján 
történik. 
A telepen az ebek etetése napi 1, illetve kölyökkutyák esetében napi 2 alkalommal 
történik 5. mellékelt táblázat alapján számítva. A tisztítás magasnyomású mosó 
berendezés és tisztítószerek felhasználásával történik napi 1 alkalommal. Az 
elaltatásra került ebek tárolása az erre a célra kialakított hűtőládákban történik.  Az 
egyeztetés során világossá vált, hogy az állati hulladékártalmatlanítás jelentős 
költséget jelent. Ennek tükrében célszerű lenne pályázati úton kialakítani egy 
„Kisállat hamvasztó” létesítményt ennek a létesítménynek a leírása a 8. 
mellékletben látható.  Az állatok altatása szerződés szerint állatorvos 
igénybevételével szükség szerint történik. A szerződéses állatorvos és gyepmester 
munkafeladati a 7. mellékletben olvashatók. Az eb-telep működtetésében 4 
közfoglalkoztatott munkavállaló vesz részt a képzésük a Járási Munkaügyi Központ 
Edelényi Kirendeltsége által szervezett menhelyi állatgondozó képzés keretében 
jelenleg is zajlik. A telep működtetéséhez főállású munkavállaló felvételére nem 
kerül so,r gyepmesteri tanfolyam elvégzését egy már meglévő munkavállaló 
teljesíti. Az eb-rendészeti telepen dolgozó munkavállalók számára munka és 
védőruházat biztosításra kerül az alábbi táblázat szerint: 
 

Termék  Mennyiség  Kihordási id ő 
Munkaruha öltöny 1 db 12 hónap 

Gumicsizma 1 pár 12 hónap 
Téliesített gumicsizma 1 pár 24 hónap 

Védőkesztyű szükséges nincs 
Láthatósági szett szükséges nincs 

 
Az üzemeltetés során felmerülő költségek 120 kutya vonatkozásában évi szinten: 
Kiszállás, szállítás, befogás költsége 182.880 Ft 
Napi tartásdíj – etetés és gondozás 202.692 Ft 
Oltás költsége   360.000 Ft 
Állati hulladékártalmatlanítási díj  1.407.240 Ft 

Állatorvosi díj 457.200 Ft 
Szennyvíz tartályszippantási díj 38.940 Ft  
Munkaruha, védőruha komplett 80.000 Ft 
Víz, áramdíj   60.000 Ft 
Tisztítószer havi költség 98.550 Ft 
*a SZATEV képviselőjével történt egyeztetés alapján számolva.  
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A beszállítás Solt településre történik. Állandó költség éves szinten: 2.887.502 Ft 
Az eb-rendészeti telep üzemeltetése során felmerülő költségek megtérülése a 
környező települések kóbor ebeinek fogadásával viszonylag hamar realizálhatóak. 
Éves szinten 120 eb befogásával kalkuláltunk ebből 50 külsős kutyával számoltunk.  

A külsős ebek befogásának szolgáltatási díjait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

1 kóbor állat elszállítása, karantén estén is 35 000 Ft+ Áfa 

Kiszállási díj: 160 Ft+ Áfa 

Tartási díj: 500 Ft/nap 

Amennyiben az előállított állat gazdája jelentkezik és igényt tart rá, köteles az 
addigi tartási költséget megtéríteni, az esetlegesen felmerülő egyéb pld: 
(állatorvosi) költségekkel együtt. 

Tulajdonostól elszállított állat tartása során keletkezett költségeket, mely magában 
foglalja az állat elszállításának, tartásának, a kiszállási díj és az állatorvosi vizsgálat 
díjait, a Megrendelő téríti meg a Szolgáltató felé.  
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1. melléklet  
2.   

Ismertet ő a műfüves labdarúgó pályák használatához és karbantartá sához. 
 

I.  A műfüves sportpályák ápolása. 
 
Jelen melléklet útmutatásul szolgál a műfű tisztításához és ápolásához. Ezen belül 
külön részletezi a homokkal és gumival feltöltött pályák karbantartását. Emellett 
figyelembe kell venni a műfű gyártó cégek utasításait és előírásait. Tapasztalataink 
szerint, ezeket az utasításokat az ügyfelek gyakran figyelmen kívül hagyják. Ennek 
a következménye látványos minőségromlás, amely a játékot nagyban nehezíti, 
illetve akár ellehetetleníti. Ennek az egyetlen oka a műfű nem megfelelő 
karbantartása. A probléma megelőzése érdekében szeretnénk Önt felvilágosítani 
arról, mit is jelent egy műfüves sportpálya karbantartása. Ezek a pályák speciális 
homok réteget tartalmaznak, ami elősegíti a stabilizációt. A homokréteg tetején egy 
másik, granulátumból álló réteget helyeztek el a sportoláshoz szükséges technikai 
funkciók biztosításához. A granulátum réteg darált gépkocsi és kamion 
gumikerékből, speciális anyaggal bevont festett gumiból készül. 
A következő ajánlások lefedik a legtöbb homok és gumi töltelékkel rendelkező 
típusokat. 
A műfüves pálya telepítése után a töltőanyagnak időre van szüksége az 
elhelyezkedéshez. Ez a folyamat akár hónapokig is eltarthat. A használat melletti 
rendszeres sepregetés és tisztítás elősegíti a folyamat végbemenetelét. A 
telepítést követően a pályában néhány gyűrődés keletkezhet, mely azonban, idővel 
eltűnik, köszönhetően a hőmérsékleti hatásoknak és a homok/ gumi súlyának. Ez a 
folyamat hideg időben hosszabb ideig is tarthat (téli időszak). 
A telepítést követő időszakban, a kefével történő tisztítás során „ laza” szálakkal 
találkozunk. Nincs semmi ok az aggodalomra. A telepítés során a kivitelező 
belevág a szálakba, miközben beállítja a tekercseket, levágja a széleket. Ezek a 
szálak már nincsenek rögzítve a műfű hordozó rétegéhez így lemorzsolódnak a 
tisztítás során. Ehhez hasonlóan a megolvadt csomók is kihullnak, amikor a 
hordozó réteg meglazul a perforáció miatt az első évben. A monofil szőnyeg esetén 
(ahol számos csomó található egyben) kiesett, megolvadt csomókat lehet találni, 
akár a takarító eszközhöz ragadva, akár a pálya felső rétegén. Idővel ez a jelenség 
magától abbamarad.  Ajánlás a használathoz. 

A használati és karbantartási ajánlás célja, hogy a műfüves pálya felső rétegét a 
lehető legjobb állapotban lehessen tartani, mellyel megnöveljük a pálya 
élettartamát, annak érdekében, hogy: 

» Egyenletes minőséget tarthassunk fenn a játékfelületen az 
értékcsökkenési időszak egésze alatt. 

A lehető legjobban érzékeljük a pályát a játék közben. 
Ajánljuk, hogy helyezzen el egy táblát a műfüves pálya bejáratánál a következő 
szabályokkal: 

» Tilos a fémszegecsek, pengék használata. 
» Tilos a dohányzás. 
» Tilos üveget vinni a pályára. 
» Tilos a rágógumi használata a pályán. 
» Tilos kutyákat vinni a pályára 
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Nyilvánvalóan a pálya nem alkalmas eszközök tárolására és nem parkolhatnak 
rajta autók. Az autók nem csupán süppedéseket okoznak dinamikus és statikus 
terhelésük révén, az olajos szennyezést is fontos megemlíteni. Ugyanezek 
vonatkoznak minden motorizált karbantartó berendezésre, például a traktorokra 
is. Ezeket használat után nem szabad a pályán hagyni. 
A pálya elsősorban arra szolgál, hogy sportoljanak rajta, de néhány alkalommal 
használható más tevékenységekre is (például fesztivál helyszínként). Erre van 
lehetőség, de számos korlátozásra figyelni kell. Az a legjobb, a pályát 
furnérlemezekkel fedik le. Ha ez nem lehetséges, akkor kerülni kell a 
nyomáspontok kialakulását. Ideértve a tűsarkú cipőket, asztal- és széklábakat stb. 
A dohányzás minden esetben tilos, étel és ital fogyasztása sem ajánlott a pálya 
területén. 
 

II.   Ajánlás a karbantartáshoz. 
A használó, vagy a pályáért felelős szervezetnek végre kell hajtania a következő 
karbantartási tevékenységeket a homokkal/gumival töltött négy évszakos pályák 
esetében: A pálya egész területét hetente egyszer géppel fel kell seperni 
(lehúzás), olyan eszközt használva, ami statikus vagy forgó kefével rendelkezik. A 
kefe merev nejlon szálakból áll, ami el tudja egyengetni a homok és gumi 
tölteléket. így a felső rétegek lazák és vízáteresztőek maradnak. A kefe biztosítja, 
hogy a töltelék rétegződve helyezkedjen el és a gumi granulátumok 
visszakerüljenek arra a helyre, ahová valók. Különösképpen a lazán töltött, hőre 
lágyuló töltelék esetén, a homokréteg soha nem lehet látható vagy fedetlen. 
 

Utasítások a lehúzáshoz és amelytisztításhoz: 
• A lehúzást több különböző irányból kell végrehajtani. Az egy irányból történő 

lehúzás csak a töltőanyag felhalmozódásához vezet és a vonalazás tartós, 
egy irányú lehúzása a vonalazás elválásához vezethet. 

• A maximális vezetési sebesség 5 km/ óra kerülve a hirtelen fékezést és az 
éles kanyarokat. 

• Csökkentse a sebességet a kanyarok előtt és kanyarodjon széles ívben. 
• Ne próbálja meg forgatni a kerekeket álló állapotban, különben a bolyhos 

anyagok kihullhatnak. 
• A karbantartó gép vagy traktor kerekeit megfelelő módon fel kell fújni. 
• Legfeljebb 1500 kg súlyú traktorok használata ajánlott, mely nagyban 

megkönnyíti a munkát. 
 
FONTOS! Ha a pálya nagyon vizes, a lehúzás és a mélytisztítás esetlegesen 
kiragadhatja a töltőanyagot a gyep tetejéről. Eltarthat egy ideig, amíg a gumi 
granulátumot visszahelyezi a szőnyegbe. A legjobb, ha nedves időben mellőzzük a 
pálya karbantartását, vagy csak egy statikus lehúzó kefét használunk. 
A sarkokat és a büntető területet megfelelő módon fel kell tölteni homokkal és 
gumival. A tölteléket figyelmesen kell ellenőrizni ezeken a pontokon minden egyes 
játéknap végén. Ha nem egyenletes a feltöltés, akkor fennáll a veszély, hogy a 
pálya egyenetlenné válik. Ez nem csupán veszélyt jelent, gondolva itt a játékosok 
esetleges sérüléseire, de növeli a műfű elhasználódásának mértékét is. A 
töltőanyag magasságának szabályos ellenőrzése szükséges. A csomók átlagos 
magassága a töltőanyag felső szintje felett 10 és 15 mm között van. 
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A gyepet ezzel a magassággal fejlesztették ki és tesztelték le, ezzel produkálja a 
legjobb eredményt. A túl alacsony töltőanyag arány a szálak lefekvéséhez 
vezethet, ami későbbi negatív következményekkel jár! 
 
A műfű tisztítása 
Különleges figyelmet kell fordítani a környező terület talajtól és szennyező 
anyagoktól 
a szőnyegbe mélyen belenyomott rotáló kefével lehet eltávolítani. Ennek az 
eljárásnak a hátránya, hogy a kefe kiveszi a homokot is a rétegekből. Bizonyos 
levegőztető eszközök is alkalmazhatóak. Ezek a berendezések felszívják a mohát 
a felszínre, ami ezután egyszerű lehúzás alkalmával eltávolítható a pályáról. Ha 
ezeket túl sokáig apályán hagyjuk, elősegítik a moha kialakulását. 
Az idő előrehaladtával a levelek komposztálódnak vagy elmorzsolódnak és 
megtalálják az útjukat a szőnyeg mélyebb rétegei felé. Ott táptalajként 
viselkednek, mely a mohák és gyomok melegágya. A levelek eltávolításának 
legkönnyebb módja a lombfúvó használata. A lombfúvó gép nyílását nem szabad a 
felülettel merőlegesen tartani, mert kifújja a töltőanyagot a szőnyegből. A 
karbantartás másik módja a karbantartógépek forgó kefével és gyűjtőtartállyal 
történő kombinálása (lásd a hatodik pontnál a következő fejezetben). Ajánlatos 
lemetszeni a lelógó ágakat a környező növényekről és fákról. Ezek könnyen 
lehullanak a szőnyegre, vagy róluk levelek, gyümölcsök, magok tűlevelek 
potyoghatnak le. A szemetet is rendszeresen takarítani kell a pályáról, akár kézzel, 
akár géppel (például a korábban említett kefe segítségével). Annak elkerülése 
érdekében, hogy a szurkolók szemetet dobjanak a pályára, tanácsos kellő számú 
szemetest kihelyezni. A vandalizmus és a gyújtogatás megelőzése érdekében a 
szemetes kukákat minden egyes nap végén ki kell üríteni. 
3.  A műfüves szőnyeg hibái 
Rendszeres ellenőrzés (legalább egyszer egy héten) szükséges. Bármilyen kárt, a 
keletkezés okára tekintet nélkül, minél hamarabb el kell hárítani képzett vagy jól 
irányított személyzet vagy szakember gárda segítségével. Kétség esetén tanácsért 
kapcsolatba kell lépni a kivitelező céggel vagy képviselőjével. Ha az elszakadt 
vagy nyílt széleket nem javítják meg időben, az veszélyt jelenthet a játékosok 
számára és indítékul szolgálhat a bírónak arra, hogy lefújja a meccset. 
4.  Téli használat 
Annak ellenére, hogy a műfű ellenáll az alacsony hőmérsékletnek, jobb nem 
használni a pályát, amikor azt hó fedi, a leghelyesebb ilyenkor megvárni, hogy 
természetes úton eltűnjön róla a hó. A hó fedte pályán sétálva a hó könnyen jéggé 
alakulhat, ami veszélyt jelent a csomók számára. Ezért a pályát jobb nem 
használni, amikor a hőmérséklet fagypont alá kerül. 
Olvadáskor nem lehet játszani, különösen egy hosszabb ideig tartó fagyást 
követően. Ilyenkor a földalatti területek még mindig kemények, míg a felső réteg 
már szivacsos. A 
pályán sétálva komoly egyenlőtlenségeket okozhatunk az alépítményben. Ha 
nagyon fontos használni a pályát egy esemény miatt, akkor a havat el kell 
távolítani. Ezt nagyon óvatosan kell végrehajtani, gumival védett hótolót vagy 
rotáló seprűt használva. Megtörténhet, hogy a hóval egy időben, a töltőanyagot is 
eltávolítják olvadást követően, a pálya kiszáradása után, a töltőanyagot pótolni 
kell. 
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III.  Karbantartáshoz szükséges eszközök. 
 

Számos eszköz szükséges a rendszeres karbantartási munkálatokhoz: 
1.  Mélytisztító kefe: Szükséges annak érdekében, hogy vissza tudjuk 

seperni a töltőanyagot az eredeti helyére, garantálja, hogy a felső réteg 
áteresztő maradjon. A kefe merev nejlon szálai egészen a töltőanyagig 
leérnek és elősegítik, hogy azok lazák és kötetlenek maradjanak. A kefe 
használatának további előnye, hogy összesepri a laza csomókat. A pálya 
széleinek rendszeres seprése elősegíteni a gyomok elleni védekezést, 
meggátolja azok növekedését. 

2.  Lehúzó kefe: Ez egy kiváló szerszám azon töltőanyagok összeseprésére és 
újra szétosztására, amik a csomók tetején helyezkednek el. Több féle áll 
rendelkezésre. 

3.  Traktor: Inkább nagypályáknál szükséges. Kispálya esetén az időszakos 
karbantartást érdemes Vállalkozóval elvégeztetni. A kefék vagy mélytisztító 
berendezés mozgatásához szükséges erőt tekintve magától értetődik a traktor 
használata. A gép egy üléssel és legalább 14 lóerővel rendelkezzen. Általában 
elmondható, hogy a speciálisan erre a célra kifejlesztett jármű bármely pályára 
be tud jutni. Érdemes a karbantartási és felújítási munkálatok elvégzésének 
érdekében kétajtós átjárót építeni, de a kapukba épített szervizbejáró 
(kispályáknál 3x2 m) is tökéletesen megfelel erre a célra. Ez szabad utat 
enged a nagyobb berendezések számára is. Vannak olyan nagyméretű 
pályák, amelyek nagyobb és gyorsabb traktorokat igényelnek. A mobilizált 
berendezések pázsit- és gyephez való gumiabroncsokkal legyenek ellátva 
(tilos a nehéz kialakítás) és lehetőség szerint legyenek kiegyenlítettek 
(különös tekintettel a kiemelkedően nehéz berendezésekre). Győződjünk meg 
arról, hogy nem csöpög belőle olaj és semmilyen más üzemanyag a pályába! 

4.  Lombfúvó vagy lombszívó berendezés: Ez az eszköz arra szolgál, hogy elfújja 
vagy felszívja a koszt, a leveleket és más természetes szemetet a pályáról. A 
leesett levelek azonnali eltávolítása elősegíti a problémák megelőzését. A 
lombfúvó vagy lombszívó berendezések kaphatóak hordozható és motorizált 
verzióban is. 

5.  Permetező szerek: Hátra vehető, hátizsákra hasonlító permetező berendezés 
kapható a mohák és gyomok ellen, általában a tank kapacitása néhány 10 liter. 
A gyomirtó fújása segít a pálya oldalait és széleit megóvni az organikus 
szennyeződésektől. A művelet hatékonysága függ a használt tennék típusától 
és mennyiségétől, valamint a helyi feltételektől. Fordítson figyelmet a spray 
fújásának irányára, hogy az anyag csak a kívánt területre koncentrálódjon. 
 

IV.  Moha, alga és gyom elleni védekezés. 
 

Nagyon fontos, hogy a pályától távol tartsuk a mohát, az algát és a gyomokat. 
Elsődlegesen azért, mert szennyező hatással lehetnek a pályára. Másodszor 
azért, mert ezek gyorsan csökkentik a műfű vízáteresztő képességét, előidézve 
ezzel annak a veszélyét, hogy a bíró alkalmatlannak nyilvánítja a pályát a játékra. 
Több módja van az organikus szennyeződés kontrollálására. Először is: meg kell 
előzni a levelek vagy a táptalaj pályára kerülését a közeli zöld területekről.  
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Ha ez nem kivitelezhető, akkor a pályára került leveleket és földet azonnal el kell 
távolítani. Ha a levelek túl sok ideig vannak a pályán, akkor elmorzsolódnak és a 
szerves anyagok bekerülnek a műfű mélyebb rétegeibe. Ez jelentősen növeli a 
mohák megjelenésének és növekedésének esélyét. A moha nagy mennyiségű 
nedvességet tartalmaz, csökkenti a műfű vízáteresztő képességét, vízelvezetési 
problémákat okozva ezzel. 
A karbantartási ajánlásnál már említett módon, a pályát minden héten le kell 
húzni, beleértve az oldalakat és a széleket is, ill. ajánlott a mélytisztítás is. Egy 
erős kefe bizonyos mértékig átjut a szőnyegen, kiszorítva ezzel a laza gyomokat, 
amelyek még a csírázási időszakban vannak, megelőzve ezzel növekedésüket. A 
lehúzás biztosítja továbbá, hogy a felső réteg nem tömörödik össze, így a 
vízelvezető képesség kielégítő marad. 
A második módszer a gyomirtó permetező berendezés alkalmazása. Számos 
márka található a. boltok . polcain, kertészeti centrumokban és mezőgazdasági 
boltokban egyaránt. A vásárolt termék használati utasítása is megtalálható itt. A 
hátránya az, hogy a moha és az alga más vegyszert igényel, mint a gyom. Ez azt 
jelenti, hogy sokszor kétszer kell használni a permetező berendezést, különböző 
termékeket használva (néha a kettőt össze lehet keverni). Az általános vegyszer 
a gyomok irtására a „Roundup”. A „Biomos”-hoz hasonlító termékek sikeresen, 
alkalmazhatók mohák és algák irtására. Mindkét előbb említett vegyszert egy 
adott arányban vízzel kell keverni, majd azután lehet őket permetezni a 
hátizsákra emlékeztető permetező berendezésből. 
Ha a fentiekben említett megelőző tevékenységek ellenére a moha és a gyom 
elkezdenek nőni, azokat kézi vagy gépi úton el kell távolítani. A gyomokat ki lehet 
húzni. A mohát a szőnyegbe mélyen belenyomott rotáló kefével lehet eltávolítani. 
Ennek az eljárásnak a hátránya, hogy a kefe kiveszi a homokot is a rétegekből. 
Bizonyos levegőztető eszközök is alkalmazhatóak. Ezek a berendezések 
felszívják a mohát a felszínre, ami ezután egyszerű lehúzás alkalmával 
eltávolítható apályáról. 
 

V. Karbantartás költségei. 
 

Kispályánál a gondnok (üzemeltető) el tudja látni azokat a napi, heti feladatokat, 
amelyek a rendszeres használat mellett jelentkeznek. Az eszközöket kell 
beszerezni, a gyomirtó szereket, a pótlandó töltelék anyagokat, stb. Ezek 
felhasználásával az üzemeltetőnek el kell végeznie a feladatok nagy részét, akár 
úgy, hogy csak minimális többletköltséget jelent a szerszámok, eszközök, 
anyagok beszerzése. Ez évente átlagosan 100 000 - 300 000 forint, használattól 
függően. További költség, az évi 1-2 alkalommal végzett gépi karbantartás. Erre 
ma nagyon sok pályaépítő vállalkozó specializálódott, áruk általában 100 és 150 
eft. alkalmanként. Ha ezeket összeadjuk, a karbantartás költségei évente 6-700 
ezer forintnál nem kerül többe. Az esetleges hibák kijavítása szintén szakember 
bevonását teszik szükségessé, ami szintén plusz költség lehet, de a vállalkozóval 
végeztetett nagy karbantartás már a szükséges műfű javításokat (ragasztásokat) 
is tartalmazza. Fenti költségek, megfelelő üzemeltetés, bérbeadás mellett, akár 
többszörösen is kitermelhetőek a bevételekből. Nagypályánál a fenti költségek 
többszöröse jelentkezhet, mivel a felület is legalább 8-9- szerese a kispályáénak.  
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Több betöltő anyagot kell pótolni, nagyobb felületet kell takarítani, karbantartani, a 
több szerszám, kezelő anyag mellett gépre is szükség van már a napi, heti 
kezelések alkalmával is. Fentiek miatt a nagypályák eszköz és gép igényesebbek, 
valamint az éves karbantartások is többe kerülhetnek. A vállalkozókkal végeztetett 
évi kétszeri nagy karbantartás 4-500 ezer forintba kerülhet alkalmanként. 
Megállapítható tehát, hogy nagypálya, esetén az éves karbantartási összeg 
körülbelül 2 és 5 millió forint lehet, a használat függvényében. 
Fontos tudni, hogy a megfelel ő időben elvégzett és szakszer ű 
karbantartásra fordított összegek, többszörösem meg térülnek a pálya 
megnövekedett élettartamát tekintve. 
Kérjük, minden esetben tartsa be a műfű gyártójának, forgalmazójának előírásait 
is. 
Köszönjük együttműködését. 
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2. melléklet 
Műfűre lépni szabad!

 
 

Árajánlat 
Műfüves pálya karbantartása

 
 
 
 

Tartama: 
-  Felseprűzés (a műfűszálak felegyenesítése) 
-  Dekompaktálás (fellazítás) 
-  Tisztítás (a pálya megtisztítása az idegen 
anyagoktól) 
-  Beseprés 
-  Átkefélés 
-  Ragasztás (kisebb ragasztási hibák javítása) 

A karbantartás ára: 
Granulátum (szállítással együtt): Kiszállás: 
Összesen / pálya:

 
 

 
 
 
A feltüntetett árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák. Az árajánlat 
érvényessége: 2014.12.31. A karbantartást előre egyeztetett időpontban, eső és 
szélmentes időjárás esetén tudjuk elvégezni. Fizetés a munka megrendelő 
hibamentes átvételét követően, 15 napos fizetési határidővel, számla ellenében. 
Garancia: 6 hónap. 
Székesfehérvár, 2014. július 11. 

Bicskei Balázs s.k.
 
 
 
 
 
 

Creenturf Sport Kft 
8000 Székesfehérvár Adonyi út 17. 
Tel:+3630 930 3391

Professzionális műfüves pályakarbantartás a gyártók ajánlásával. 

Helyszín(ek): 
1. Edelény 

Időtartama: 
Pálya 
mérete: 2 nap 

Nagy, lllx72m 

299.900 Ft + Áfa / 
 
 
 pálya 0 Ft + Áfa   
28.000 Ft + Áfa 

327.000 Ft + Áfa

www.mufukarban tartas. 
hu 
info@mufukarbantartas.
hu 
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3. melléklet 
 

Karbantartási feladatok Nagyméret ű és közepes méret ű műfüves pálya 
Edelény Városi Sporttelep 3780 Edelény, Borsodi út 36. Hrsz.: 1193/4 

 

Egyéb feladatok 
-  pályát körülvevő terület karbantartása, hulladékok összegyűjtése 
-  lelátó ellenőrzése (rongálás, hulladék) 
-  VIACOLOR tisztítása 
-  pályát igénybe vevők cipőjének ellenőrzése 

Feladat  Időpont  
Takarítás, szemétszedés minden hétfő 6-7.30-ig 

Ragasztások, illesztések, palánkon, 
labdafogó hálók ellenőrzése 

minden hónap utolsó napjaiban 

Gyomok eltávolítása, algátlanítás minden hónap utolsó napjaiban 
Seprés, kefélés három hetente 
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4. melléklet 
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5. melléklet 

5. 

Név 
Tömeg 
(zsák) 
[kg] 

Ár [HUF] 
Napi adag 20 -25kg-

os kutyáknak 
[dkg/nap] 

Ár/nap 
[HUF/nap] 

EB-MEX táp 15 3180 45 95 
OKE-duó 20 4990 45 115 

Fagyasztott/főtt 
csirkefej 2 510HUF/2csomag 70 180 

Csirkeláb 2 440 70 150 
Konzerv 1,200g 280 120 (1 konzerv) 280 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
Szerződéses állatorvos feladata 

• megszervezi és ellenőrzi a Telepen az állatok elhelyezésének felügyeletét, 
állategészségügyi, állathigiéniai, állatvédelmi szempontból, 

• gondoskodik a Telepen szükséges fertőtlenítésről, 
• az állatok egészségügyi állapotának rendszeres vizsgálata, a sérült, beteg állatok 

gyógykezelése, 
• a fertőző és parazitás betegségek elleni védekezés szervezése, a Telep 

járványügyi izolációjának biztosítása, 
• a Telepre került állatokat megvizsgálja, és szükség szerint megelőző és gyógyító 

kezelésben részesíti, 
• ellenőrzi az állatoknak a Telepen történő elhelyezését és gondozását, ellátja az 

ezzel kapcsolatos szaktanácsadást, 
• meghatározza a - meglévő, illetőleg a beszerezhető alapanyagokra tekintettel - az 

állatok táplálékának összetételét és mennyiségét, minőségét, ellátja az állatok 
takarmányozásának felügyeletét, 

• gondoskodik az ismeretlen előéletű, valamint a beteg, vagy a betegségre gyanús 
állatok elkülönített elhelyezéséről és megfigyeléséről, 

• nyilvántartást vezet a Telepen lévő állatok egészségügyi állapotáról, az állatokon 
történt beavatkozásokról és a felhasznált anyagokról, 

• döntés az eutanáziáról, gondoskodás annak állatvédelmi szempontból 
aggálymentes végrehajtásáról, a hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével, 

• a Telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben 
• veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit vizsgálat 

céljából kísérőirattal együtt az Állategészségügyi Intézetbe küldi, 
• az állatok kiadásra való alkalmasságának megítélése, a kiadásra való felkészítés, 
• folyamatosan ellenőrzi a Telep dolgozóinak munkáját, javaslatot tesz a 

intézményvezetőnek a hiányosságok megszüntetésére, 
• elkészíti, illetőleg elkészítteti az előírt jelentéseket, közreműködik a beszámolók 

elkészítésében, 
• a Telep tevékenységének dokumentációjának felügyelete, a szabályok betartatása, 

az előírt nyilvántartások szakszerű, folyamatos és naprakész vezetésének 
ellenőrzése, 

• gondoskodik a gyógyszer-, esetleg kábítószer, pszihotrop anyag, oltóanyag, 
fertőtlenítőszer szakszerű tárolásáról, fenntartásáról, illetve a felhasználás 
felügyeletéről, dokumentálásáról, 

• a gyepmesterek rendszeres állatvédelmi és balesetvédelmi képzése, oktatása, 
• együttműködés az ellenőrző állategészségügyi hatósággal (MGSZH), kötelező 

adatszolgáltatás. Együttműködés egyéb szervekkel (Önkormányzat, ÁNTSZ, 
Rendőrség), 

• nyilvántartást vezet az e célra rendszeresített naplóban a vizsgálatok, kiszállások 
időpontjáról. 

 
A gyepmesterek feladatai 

• gondoskodik a Telepen lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő 
o elhelyezéséről, gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről (etetés, friss vízzel 

való ellátás), egészségük megóvásáról, a ketrecek, ólak, kifutók napi 
tisztántartásáról, 

•  a város közigazgatási területén belül begyűjti a közterületen elhullott kutya és 
macska tetemeket, gondoskodik az ártalmatlanná tételről, 

• gondoskodik a város belterületén a kóbor ebek befogásáról lakossági bejelentések, 
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közterület-felügyelői jelzések, valamint a hatósági osztályvezető által jóváhagyott 
járatterv alapján, 

•  a lakossági bejelentések alapján történő befogásokat a bejelentést követő 24 órán 
belül megkísérli, és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kéri, 

• közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén 
előforduló agresszív kóbor ebek befogását haladéktalanul megkísérli és a kísérletet 
mindaddig folytatja, amíg az eredményre nem vezet, 

• magánterületre csak a tulajdonos engedélyével, vagy hatósági határozattal léphet, 
• a hatóságok által jogerősen elkobzott ebek elszállítása, illetve átvétele, 
• az állategészségügyi hatóság rendelkezésére, gondoskodik az embert mart, 

veszettség szempontjából aggályos eb és macska 14 napos megfigyeléséről, 
valamint az embert mart, veszettségre, veszettség fertőzöttségre gyanús eb és 
macska 90 napos hatósági megfigyeléséről az állategészségügyi előírások 
betartásával, 

•  a Telepre bekerült állatokat az állatorvossal megvizsgáltatja, közreműködik a 
szükség szerinti külső és belső parazitáktól mentesítésben, valamint védőoltás 
beadásában, 

• gondoskodik az állatok oltásra vagy gyógykezelésre történő előkészítéséről, 
• gondoskodik az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítések elvégzéséről, 
•  ebzárlat idején az illetékes állatorvos által megállapított időközökben a zárlat alatt 

álló területet köteles bejárni, a gazdátlanul kóborló ebeket köteles befogni, 
• az elrendelt ügyelet alkalmával, szombatonként 8.00 órától 12.00 óráig köteles a 

Telepen a látogatókat fogadni, részükre a szükséges tájékoztatást megadni, 
• felvilágosítást, tájékoztatást ad a Telepen elhelyezett állatokról, azok elszállításáról 

az új gazdájuk részére, 
• részt vesz az állatok gazdához való közvetítésében, 
• végzi az állatok értékesítését, kezeli és könyveli az értékesítés során befolyt 

pénzösszegeket, illetve azt leadja a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően a 
Közterület Felügyelet székhelyén, 

• az állatok kiadása előtt az állatorvossal együtt megállapítja, hogy megvannak-e a 
kiadás feltételei, 

• ismeretlen előéletű állatot csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének 
megállapítása, valamint a szükséges védőoltások elvégzése után, az állatot 
azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő 
megjelölése után szerződéssel ad ki, 

• az értékesített állatokat csak veszettség elleni védőoltás beadása és féregtelenítő 
kezelés megtörténte után adhatja át az új tulajdonosnak, 

• a város közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem 
• szándékozott ebet, macskát - térítés ellenében - illetve lemondó nyilatkozat 

ellenében átveszi, 
• beszerzi az állatok etetéséhez szükséges táplálékot, gondoskodik az állateledel 

szakszerű tárolásáról, takarékos felhasználásáról takarmánynapló vezetésével, 
• gondoskodik munkaidőben a Telep biztonságos őrzéséről, 
• rendkívüli esemény bekövetkezése esetén értesíti az intézményvezetőt, illetve a 

hatósági osztályvezetőt és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt 
feladatokat (pl.: tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése), 

• a Debreceni Közterület Felügyelet tulajdonát képező, de személyi használatra 
kiadott és átvett technikai eszközért (gépjármű, mobiltelefon, stb.) és azok 
állagának megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik, 

• ellátja a munka, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
• gondoskodik a karbantartási anyagok beszerzéséről a gazdasági osztályvezető 
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engedélyével, 
• gondoskodik a veszélyes hulladékok tárolásáról, azok megsemmisítéséig, 
• fenntartja az udvar, az állatorvosi iroda és a Telep környezete rendjét, tisztaságát, 
• figyelemmel kíséri és jelzi a Gyepmesteri Telepen lévő eszközök, berendezései 

tárgyak meghibásodását, gondoskodik a Telepen elhelyezett állatok biztonságáról, 
az anyagi javak megőrzéséről, takarékos és szakszerű használatáról, valamint 
karbantartásáról (ketrecjavítás, zárjavítás, kennel téliesítés, festés, javítás, 
főzőhelyiség karbantartása, stb.), 

• ellátja a Telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, naprakészen 
vezeti az előírt nyomtatványokat, nyilvántartásokat, 

• a Telepen elhelyezett minden állatról (eb, macska) - a Telepre kerülés 
• sorrendjében - sorszámmal ellátott nyilvántartást vezet, melyet azonnal, napra 

készen állít ki és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket 
folyamatosan feltünteti, 

• nyilvántartja az anyagkészletet és azok felhasználását, az általa alkalmazott 
vegyszerekről, gyógyszerekről áttekinthető, naprakész készletnyilvántartást vezet, 

• gondoskodik a keletkező iratok elveszés, sérülés, keveredés megelőzését biztosító 
módon való tárolásáról, 

• adatokat szolgáltat a jelentések, beszámolók elkészítéséhez, 
• a részére kiosztott ügyek, bejelentések teljes körű kivizsgálása, a rászignált 

ügyiratokat önállóan dolgozza fel, a levelezést előkészíti az osztályvezetőnek 
aláírásra. Köteles gondoskodni az ügy végig viteléről, az esetleges 
visszaellenőrzésekről, 

• a Közterület Felügyeletnél e célra rendszeresített, „lakossági bejelentési” naplóban 
köteles naponta írásban rögzíteni a bejelentésre tett, általa végrehajtott 
intézkedéseket, 

• köteles felettese utasításait végrehajtani, 
• Köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével 

bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, más személy életét, testi 
épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

• Az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét, 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy 
jogszabályba ütközne. 
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8. melléklet 
 
Állati hulla- és melléktermék égetők 
Kiskapacitású állati hulla- és melléktermék égető berendezések a Waste Spectrum-
tól.Köztudott, hogy az állattartás és tenyésztés velejárója az elhullás. Még a 
legmodernebb tartási rendszerek és a legmegfelelőbb körülmények mellett is 
elkerülhetetlen az állatok bizonyos százalékának elvesztése. Az állati hulla, mint igen nagy 
fehérjetartalmú szerves anyag igen veszélyes. A fehérje gyorsan bomlik, ezen kívül igen jó 
táptalaj a különböző kórokozó csírák számára. Fertőző hatásukat kifejthetik közvetlenül 
emberre és állatra, valamint vízbe, levegőbe és a talajba kerülve közvetve is. Az állati 
hullák, okozta környezetszennyezés elkerülését szolgáló szabályokat az Állat-
egészségügyi Szabályzat és a vonatkozó rendeletek írják elő. Az előírások magukban 
foglalják az eltávolítás, a kezelés, a tárolás és a megsemmisítés módjait, előírásait. A 
megsemmisítés egyik módja (sajnálatos módon) az elföldelés, mellyel a kórokozókat és a 
bomló anyagokat elszigetelik a külvilágtól, így jó részük elpusztul, azonban egyes 
baktériumok spórái nem pusztulnak el a talajban, ezért ott legalább 20 évig 
növénytermesztést vagy legeltetést nem szabad folytatni. Az állathullák 
megsemmisítésének másik módja a hullaemésztő verem (dögkút). Hatályos EU rendelet 
szerint ezeket 2005. december 31-ig meg kell szüntetni. Egy másik megoldás az állati 
fehérje-feldolgozókba való szállítás igénybevétele, melynek vannak előnyei és hátrányai 
is. A hosszadalmas, fertőzésveszélyes és kellemetlen szagokkal járó eljárásokat hivatott 
kiváltani az általunk ajánlott állati hullák elégetésére szolgáló berendezés, mely megfelel 
az EU ide vonatkozó szabályainak. A Waste Spectrum állathulla égetők egyszerű és 
hatékony megoldást jelentenek az elhullott állatok kezeléséért vívott harcban. A méret és 
befogadó kapacitás alapján minden termelőnek és tenyésztőnek tudunk megoldást 
ajánlani. A központi helyre szállítás lehetővé teszi azt, hogy több termelő illetve egy 
önkormányzat üzemeltessen egy ilyen eszközt, mellyel gyors, hatékony és költségkímélő 
módon megsemmisítheti az elhullott állatok tetemeit. 
 
Állati hullaégető 
Waste Spectrum Enviromental a DEFRA (angol mezőgazdasági minisztérium) által 
jóváhagyott állati tetemekre tervezett hullaéget ő két tervez és gyárt. Ügyfeleink az 
elhullott állatok eltávolítása során az egyszerű használat, alacsony működési költségek és 
nagyfokú hatékonyság előnyeit élvezhetik. 
Sertés-, baromfi-, kecske- és juhtenyésztő telepeket látunk el az ország egész területén. 
Vásárlóinkat az egyszerű, biztonságos és hatékony modellekkel győztük meg az állati 
hullák kezelése, hamvasztása érdekében. 
A cég IS09001 és 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel a magas 
szabványokat a gyártás minden területén. A Waste S.E. ezen felül egyedi megrendelésre 
is tervez és készít hullaégetőket, megfelelve minden igénynek. 
-  Megfelel a 2002-as ide vonatkozó EU-szabályozásnak (1774/2002 EU) 
-  A EU/DEFRA által jóváhagyva 
-  Könnyű hulla-behelyezés, egyszerű kezelés 
-  Maximális teljesítménye akár 50kg/óra 
-  Hatékony, alacsony költségű üzemeltetés 
-  Nagyfokú üzemanyag takarékosság 
-  Nem szennyezi a környezetet 
-  magyarországi referenciák 
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról és 
„Alapító Okirat”-ának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben szerepelnek a tevékenység felsorolások, 
mellyel kapcsolatban az a kérdése, hogy az 1. sz. mellékletben miért van kétszer 
felsorolva az 5610-es és az 5629-es szakfeladat? 
 
Vártás József jegyző: A magyarázat erre, hogy ez nem elírás, ha megfigyelik az 5. 
oldalon közhasznú tevékenységként került megjelölésre, a lentebbi részen pedig eddig 
nem közhasznú volt, tehát e szerint kerülne módosításra. Annyiban igaza van képviselő 
úrnak, hogy a nem közhasznú részt törölni kell belőle. Erre tennének módosító javaslatot, 
tehát az 5610-es és az 5629-es TEAOR számokat, amelyek mögött nincs megjelölve a 
közhasznú tevékenységre való utalás, azokat egy módosító javaslattal töröljék. 
Megkérdezi ügyvezető asszonytól, hogy közhasznúként akarták ezt a tevékenységet? 
 
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem. 
 
Vártás József jegyző kéri, hogy az „Alapító Okirat” 6. oldalán szereplő 5610-es és az 
5629-es TEAOR számok kerüljenek törlésre. 
 
Polgármester ez követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság javasolja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Borza Bertalan képviselő véleménye szerint szerencsés lett volna, ha a Felügyelő 
Bizottságba új tagot választanak, ahhoz a szakmai önéletrajzot mellé tettek volna, mert 
ebből gyakorlatilag a személyes adatainak azon részét, hogy hol lakik, megtudhatták, aki 
közvetlen szomszédja a jelenlegi ügyvezetőnek, de ő inkább a szakmai kvalitásokra lett 
volna kíváncsi. Ezt hiányolta. 
 
Polgármester: Az előterjesztésben benne van a szakmai tevékenysége, az, hogy 
könyvelő, tehát szakember. 
Ezt követően polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint az 
„Alapító Okirat” 6. oldalán szereplő 5610-es és az 5629-es TEAOR számok 
(közhasznúság nélküli) kerüljenek törlésre. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester jelzi, hogy a határozati javaslatban két szakaszban döntenek, először a 
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztását teszi fel szavazásra, mely szerint a Borsodi 
Közszolgáltató Felügyelő Bizottsági tagjának a 2014.12.17-től 2017.05.31-ig terjedő 
időszakra Gyöngyösi Gábornét megválasztja. 
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Képviselő-testület a javaslatot  – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a fenti szavazással és módosítással együtt javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt – 11 képviselő döntéshozatalban 
való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
154/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági 

tagjának megválasztásáról, és alapító okiratának 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 
megválasztásáról, és alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági 
tagjának a 2014.12.17-től 2017.05.31-ig terjedő időszakra 
Gyöngyösi Gábornét megválassza, akinek adatai a következők: 

„Név: Gyöngyösi Gáborné 
Leánykori neve: Varga Edina 
Lakcím: 3780 Edelény, Kővágó út 14. 
Anyja neve: Urbán Mária 
Születési hely és idő: Miskolc, 1976.04.20.” 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja . 

3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. mellékleteként 
jóváhagyja . 

4. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője felé, a módosítások cégnyilvántartáson történő 
átvezettetését. 

Határidő: azonnal, illetve 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül:  Kft., Osztályok 
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1. melléklet a 154/2014.(XII.17.) határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

                                                 2/2014. sz. Módosítása  
 
Cg. 05-09-015867 
 
A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.  (székhelye: 3780 Edelény, 
Borsodi út 26.) mai nappal az alábbiak szerint módo sul: 
 
I. 
Az Alapító Okirat 1.6. A társaság tevékenységi köre i c. pontjának szövege az 
alábbiak szerint módosul (a módosul szövegrészek d őlt bet űvel vannak jelezve):  
 
1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV. Tv. ( 
Civil tv.) rendelkezései alapján: 
 
A társaság a következ ő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  13. §-ban foglalt önkormányzati 
feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. év i Iv tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c. 
és d. pontjai alapján: 1  
- település üzemeltetési feladatok ellátása 
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása 
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme 
- lakás- és helyiség gazdálkodás 
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárok elhárítása 
- helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
- sport, ifjúsági ügyek  
- honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, he lyi közfoglalkoztatás 
- helyi közösségi közlekedés biztosítása 
- település fejlesztés, településrendezés 
- hulladékgazdálkodás 2  
 
 
A közfeladatokat a társaság az alapító Önkormányzat felhatalmazása alapján és külön 
szerződésben meghatározott feltételek szerint végzi.   
 
( Ahol az alapító okirat vagy a társaság egyéb iratai a Közhasznú szervezetőkről szóló, 
már hatályon kívül helyezett 1997.évi CLVI tv. rendelkezéseire hivatkoznak, ott a 2011.évi 
CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezéseit kell érteni.)  
 
Az alapításkor meghatározott közhasznú célok az alábbiak voltak: 
1.  Kulturális örökség megóvása  
2.  Műemlékvédelem  
3.  Környezetvédelem 
4.  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
5. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ideértve munkaerő kölcsönzést is - és kapcsolódó szolgáltatások 

                                                 
1 Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17.-én. 
2 Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én 
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6.  Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások 

7.  Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 
8.  A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 

1.6.2. Gazdasági Tevékenység a közhasznú célok elérése érdekében az alábbi 
tevékenységeket végzi:  

Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése 
 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény, olajos mag termesztése (közhasznú) 
0119 Egyéb nem évelő növény termesztése (közhasznú) 
0146 Sertéstenyésztés (közhasznú) 
0147Baromfitenéysztés (közhasznú) 
0146 Juh, kecske tenyésztése (közhasznú)  
0150 Vegyes gazdálkodás (közhasznú) 
0149 Egyéb állat tenyésztése (közhasznú) 
0162 Állattenyésztési szolgáltatás (közhasznú) 
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,- tartósítás (közhasznú) 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
5629 Egyéb vendéglátás 
7500 Állategészségügyi szolgáltatás (közhasznú) 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú)3 
 
01.61  Növénytermelési szolgáltatás / közhasznú / 
02. 40 Erdészeti szolgáltatás / közhasznú/  
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása (közhasznú)  
25.11 Fémszerkezet gyártása (közhasznú)  
25.12 Fémépületelem gyártása (közhasznú) 
43.11  Bontás (közhasznú)  
43.12  Építési terület előkészítése (közhasznú) 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás  
43  91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés (közhasznú) 
41 10  Épületépítési projekt szervezése (közhasznú) 
42 11  Út, autópálya építése (közhasznú) 
42 13  Híd, alagút építése (közhasznú)  
42 21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú)  
42 91 Vízi létesítmény építése (közhasznú)  
42 99  Egyéb m.n.s. építés (közhasznú) 
43.21. Villanyszerelés (közhasznú)  
43 29  Egyéb épületgépészeti szerelés (közhasznú)  
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés (közhasznú)  
43.31. Vakolás (közhasznú) 
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés (közhasznú) 
43.33. Padló- falburkolás (közhasznú) 
43.34. Festés, üvegezés (közhasznú) 
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. (közhasznú) 
43.99  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. (közhasznú)  
47.19 Iparcikk jellegű bolti, vegyes kiskereskedelem 

                                                 
3 Új tevékenységi körök felvétele 2014. 12. 17.–i hatályú 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 
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47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
47.61  Könyv-kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem 
55.10 Szállodai szolgáltatás  
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (közhasznú)  
55.30. Kempingszolgáltatás (közhasznú) 
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás (közhasznú)  
58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/  
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás (közhasznú) 
49.41. Közúti áruszállítás 
52.24. Rakománykezelés 
52.10. Raktározás, tárolás 
52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
68.10. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20. Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)  
68.32. Ingatlankezelés (közhasznú) 
70.10. Üzletvezetés  
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac- és közvélemény kutatás 
77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
78.10. Munkaközvetítés (közhasznú)  
78.20 Munkaerő kölcsönzés 
79.12 Utazásszervezés 
81.21 Általános épülettakarítás (közhasznú) 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás (közhasznú)  
81.29 Egyéb takarítás (közhasznú)  
81.30  Zöldterület kezelés (közhasznú)  
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás /közhasznú/ 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás /közhasznú/   
37.00. Szennyvíz gyűjtése, kezelése                                    
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (közhasznú)   
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (közhasznú)  
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú)  
94.99. M.n.s.  egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)   
93.11. Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)  
93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  (közhasznú)4  
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
II. 
Az Alapító Okirat 2.3. A felügyel ő bizottság c. pontjának 2.3.2. alpontjából Simkó 
Gáborné Felügyel őbizottsági tag törlend ő, helyette a Felügyel őbizottság tagja 2014. 
12. 17-től - 2017. 05. 31-ig: 

                                                 
4 A közhasznú tevékenységek közhasznú megjelölése a 2014. 12. 17.-i hatályú 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 
került beillesztésre az Alapító Okirat szövegébe. 



 

44  

 
Név: Gyöngyösi Gáborné 
Leánykori neve: Varga Edina 
Lakcím: 3780 Edelény, K ővágó út 14. 
Anyja neve: Urbán Mária 
Születési hely és id ő: Miskolc, 1976.04.20. 
 
Egyebekben az Alapító Okirat nem változik. 
 
E d e l é n y, 2014. december 17. 
               
Záradék: Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának           Képviselő-
testülete 154/2014.(XII.17.) sz. Határozata alapján készült.  
 
 
                                                                            ……………………………………….. 
                                                                                     Molnár Oszkár  
                                                                                       polgármester  
                                                                           Edelény Város Önkormányzata  
 
Ellenjegyezte: 
 
                           Dr. Kapás Katalin ügyvéd 
                           3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.  
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2. melléklet a 154/2014.(XII.17.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
                                          EGYSÉGES   SZERKEZETBEN  
 
Cg. 05-09-015867 
Amely készült az Edelény Város Önkormányzat által l étrehozott Borsodi 
Közszolgáltató Kht. ( Cg. 05-14-000104 ) jogutódjak ént működő Borsodi 
Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.  2008. 05 . 28-án kelt Alapító Okirata és 
annak Módosítása alapján. 
 
Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk) rendelkezései szerint. 5 

 
  
A Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként m űködik.                                 
 
1. A TÁRASÁG ALAPÍTÁSA: 
 
1.1. A társaság  alapítója:   Edelény Város Önkormányzata 

      3780 Edelény, István király útja 52. 
 
1.2. A társaság cégneve: Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.  
 
1.3. A társaság rövidített neve:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
1.4. A társaság székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26. 
 
1.5. A társaság telephelye:  3780 Edelény, hrsz 1188/1.  
 
1.6. A társaság tevékenységi körei: 
 
1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV. Tv. ( 
Civil tv.) rendelkezései alapján: 
 
A társaság a következ ő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  13. §-ban foglalt önkormányzati 
feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. év i Iv tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c. 
és d. pontjai alapján: 6  
- település üzemeltetési feladatok ellátása 
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása 
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme 
- lakás- és helyiség gazdálkodás 
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárok elhárítása 
- helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
- sport, ifjúsági ügyek  
- honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, he lyi közfoglalkoztatás 
- helyi közösségi közlekedés biztosítása 
- település fejlesztés, településrendezés 

                                                 
5 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
6 Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17.-én. 
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- hulladékgazdálkodás 7  
 
 
A közfeladatokat a társaság az alapító Önkormányzat felhatalmazása alapján és külön 
szerződésben  meghatározott feltételek szerint végzi.   
 
( Ahol az alapító okirat vagy a társaság egyéb iratai a Közhasznú szervezetőkről szóló, 
már hatályon kívül helyezett  1997.évi CLVI tv. rendelkezéseire hivatkoznak, ott a 2011.évi 
CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezéseit kell érteni.)  
 
Az alapításkor meghatározott közhasznú célok az alábbiak voltak: 
1. Kulturális örökség megóvása  
2. Műemlékvédelem  
3. Környezetvédelem 
4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
5. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ideértve munkaerő kölcsönzést is - és kapcsolódó szolgáltatások 
6. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások 
7. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 
8. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 
 
1.6.2. Gazdasági Tevékenység a közhasznú célok elérése érdekében az alábbi 
tevékenységeket végzi:  
 
Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése 
  
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény, olajos mag termesztése ( közhasznú ) 
0119 Egyéb nem évelő növény termesztése ( közhasznú) 
0146 Sertéstenyésztés  ( közhasznú ) 
0147Baromfitenéysztés ( közhasznú ) 
0146 Juh, kecske tenyésztése ( közhasznú )  
0150 Vegyes gazdálkodás ( közhasznú ) 
0149 Egyéb állat tenyésztése  (közhasznú ) 
0162 Állattenyésztési szolgáltatás (közhasznú) 
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás ,- tartósítás( közhasznú ) 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
5629 Egyéb vendéglátás 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás ( közhasznú) 
7500 Állategészségügyi szolgáltatás ( közhasznú )8 
 
01.61  Növénytermelési szolgáltatás / közhasznú / 
02. 40 Erdészeti szolgáltatás / közhasznú/  
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása ( közhasznú )  
25.11 Fémszerkezet gyártása ( közhasznú )  
25.12 Fémépületelem gyártása ( közhasznú ) 
43.11  Bontás ( közhasznú )  

                                                 
7 Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én 
8 Tevékenységi kör módosítása 2014. 12. 17. -i hatályú Alapító Okirat Módosítással 
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43.12  Építési terület előkészítése ( közhasznú ) 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás  
43  91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés ( közhasznú ) 
41 10  Épületépítési projekt szervezése ( közhasznú ) 
42 11  Út, autópálya építése  ( közhasznú ) 
42 13  Híd, alagút építése ( közhasznú )  
42 21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése ( közhasznú )  
42 91 Vízi létesítmény építése ( közhasznú )  
42 99  Egyéb m.n.s. építés ( közhasznú ) 
43.21. Villanyszerelés ( közhasznú )  
43 29  Egyéb épületgépészeti szerelés ( közhasznú )  
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés ( közhasznú )  
43.31. Vakolás ( közhasznú ) 
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés ( közhasznú ) 
43.33. Padló- falburkolás ( közhasznú) 
43.34. Festés, üvegezés ( közhasznú ) 
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. ( közhasznú ) 
43.99  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. ( közhasznú )  
47.19 Iparcikk jellegű bolti, vegyes kiskereskedelem 
47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
47.61  Könyv-kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem 
55.10 Szállodai szolgáltatás  
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás ( közhasznú )  
55.30. Kempingszolgáltatás ( közhasznú ) 
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás ( közhasznú )  
58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/  
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás ( közhasznú ) 
49.41. Közúti áruszállítás 
52.24. Rakománykezelés 
52.10. Raktározás, tárolás 
52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
68.10. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20. Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ( közhasznú )  
68.32. Ingatlankezelés ( közhasznú ) 
70.10. Üzletvezetés  
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac- és közvélemény kutatás 
77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.33 Irodagép kölcsönzése ( beleértve számítógép) 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
78.10. Munkaközvetítés ( közhasznú )  
78.20 Munkaerő kölcsönzés 
79.12 Utazásszervezés 
81.21 Általános épülettakarítás ( közhasznú ) 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás ( közhasznú )  
81.29 Egyéb takarítás ( közhasznú )  
81.30  Zöldterület kezelés ( közhasznú )  
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás  / közhasznú/ 
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82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás / közhasznú/   
37.00. Szennyvíz gyűjtése, kezelése                                    
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése ( közhasznú )   
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ( közhasznú )  
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés ( közhasznú )  
94.99. M.n.s.  egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ( közhasznú )   
93.11. Sportlétesítmény működtetése ( közhasznú )  
93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  ( közhasznú )9  
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
 
1.7. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság létrehozásának elsődleges célja Edelény Város 
és lakossága részére a fenntartható fejlődés biztosítása és az életkörülmények, élet- 
minőség javítása a közhasznú célok megvalósításán keresztül. 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon Edelény     Város 
Önkormányzatára száll, aki azt a szerződésben meghatározott közhasznú célokra kell 
fordítsa.10 
 
1.8. A Társaság törzst őkéje: 
 
A Társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint. 
 
1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása: 
 
Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaság teljes törzstőkéjét az Alapító Okirat aláírását 
követően haladéktalanul a Társaság megnyitandó bankszámlájára befizeti. 
A társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása a jogelőd Kht. alapítása során teljes 
egészében megtörtént. 
 
1.10. A Társaság id őtartama: 
 
A Társaság határozatlan időre jött létre. 
 
1.11. Egyéb rendelkezések: 
A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1)  bekezdésében – kijelenti az 
alábbiakat:  
 a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító okiratban 
meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez  
b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel    
c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el ilyen támogatást. 
 
A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.11 
 
2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
 
                                                 
9 A dőlt betűvel jelzett közhasznú tevékenységek közhasznú megjelölése a 2014. 12. 17.-i hatályú 2/2014. sz. Alapító 
Okirat Módosítással került beillesztésre az Alapító Okirat szövegébe. 
10 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
11 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2.1. Egyszemélyes társaság 
 
2.1.1. 2.1.1. A társaság egyszemélyes társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. 3:208 § és 3:209 § értelmében. A társaság egyszemélyes jellege miatt taggyűlés 
hatáskörébe tartozó ügyekben az egyszemélyes tag / továbbiakban Alapító / dönt.12 
 
Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény-

felhasználására vonatkozó döntés, 
b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
c)  az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha 

az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása. 
d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 

megállapítása. 
e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának 

megállapítása, 
f)  olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ )13 köt, 
g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, 
ideértve az alapító tagokkal megkötött közhasznú szerződéseket is. 

h)  az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 
i)  a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása, 
j)  Alapító Okirat módosítása, 
k)  a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 
l)  a közhasznúsági jelentés (2.1.l  1.pont) elfogadása, 
m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 

Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli. 
 

2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell annak 
bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). A 
betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki által kérelmezhető. 14 
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 

                                                 
12 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
13 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
14 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2.1.3. A Civil tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társaság döntésre jogosult 
szerveinek ( Alapító, ügyvezető, felügyelőbizottság) határozatairól a társaság ügyvezetője 
a társaság székhelyén nyilvántartást vezet és tárolja a határozatokat. Ezt a Határozati 
Nyilvántartást a társaság székhelyén munkaidőben bárki megtekintheti, a tárolt 
határozatokról másolatot készíthet.  
 
2.1.4. A Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdései alapján a társaságnál a döntéshozatalt 
megelőzően az egyszemélyes jelleg és egyszemélyi ügyvezetése miatt  kötelező az 
Alapító döntése előtt az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményének kikérése. Az 
ügyvezető döntése előtt köteles kikérni a felügyelőbizottság véleményét.  
A véleménykérés írásban történik a döntés megelőzően legalább 8 nappal. A vélemény 
adásra jogosult szerv vagy személy köteles 8 napon belül véleményt adni a döntés 
előkészítése érdekében. Írásbelinek tekintendő az email levelezésben való véleménykérés 
és véleményadás. 
Az írásos vélemények és a felügyelőbizottság véleményadás érdekében összehívott 
üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak és a társaság székhelyén munkaidőben bárki 
által megtekinthetőek.    
A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult írásbeli 
döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és bárki által 
megtekinthetőek.15 
 
2.2. Az ügyvezet ő 
 
2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által 
határozott időre választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak 
egy ügyvezetője van. 
 
2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 
a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet 
is folytató más gazdálkodó szervezetben, 
b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más 
gazdálkodó szervezetben, 
c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 
d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő 
bizottság tagjává nem választható meg. 
A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott 
kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet 
érvényesíteni. 
 
Az összeférhetetlenségi rendelkezések alól felmentést az alapító hozzájárulásával adhat.  
 
2.2.3. A Társaság ügyvezet ője: 
 
Neve: Szabóné Varga Marietta 
Lakcím: 3780 Edelény, Kővágó út 16.  
Anyja neve: Szabó Mária Márta 
Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 03. 31. 
Adóazonosító jele: 8395352700 

                                                 
15 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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Az ügyvezető megbízatása 2014. 11. 01-től 2019. 10. 31-ig szól.16 A Társaság dolgozói 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető 
irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – 
képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira 
átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy törvényben meghatározott kizáró körülmények vele 
szemben nem állnak fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően 
elfogadja. Az ügyvezető ismételten újraválasztható.  
Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 
 
2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei: 
a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és 
a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között. 
b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a 
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
Társaság dolgozóira átruházhatja. 
b) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 
c) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a 
taggyűlés elé terjesztéséről. 
d) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító 
részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. 
 
 
e) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint 
törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről. 
f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás vezetéséről 
és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének biztosításáról.17 
 
 
2.2.5. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen 
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya. 
 
2.2.6. A társaságnál – mivel közhasznú szervezet – lényeges szempont a nyilvánosság és 
átláthatóság. 
Ezért az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve azokról az 
érdekeltek részére felvilágosítást adni. 
 
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére 
megküldeni.  
Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 
iratbetekintést haladéktalanul írásbeli kérelem nélkül; egyéb esetekben az iratbetekintést 
kérővel történő megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági 
határozat által előírt határidőben teljesíteni.  
Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének 
ideje. 
 

                                                 
16 Módosítva 2014. 10. 22-én Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014.(X.22.) sz. határozatával 
17 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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A társaság éves közhasznúsági jelentését ( amely a beszámolót magában foglalja )  az 
ügyvezető köteles nyilvánosságra hozni úgy, hogy azt az elfogadást követő 15 napon 
belül, 30 nap időtartamra az Edelény Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 
elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára kifüggeszti vagy kifüggeszteti. 
 
2.2.7. Az Ügyvezető  az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló 
jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és 
határozzon az adott üzleti évre vonatkozó ügyvezető részére adandó felmentvény 
tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a 
felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.18 
 
2.3. A felügyel ő bizottság 
 
2.3.1. A Társaság felügyelő bizottságot hoz létre. 
 
2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik.  
A felügyelő bizottság tagjai: 
 
Név: Rohály Anna 
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14. 
Anyja neve: Szilágyi Mária 
Születési hely és idő: Bódvarákó, 1951. 07. 11. 
 
Név: Takács Csaba 
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b. 
Anyja neve: Tóth Anna 
Születési hely és idő: Miskolc, 1963. 05. 22. 
Név: Gyöngyösi Gáborné 
Leánykori neve: Varga Edina 
Lakcím: 3780 Edelény, K ővágó út 14. 
Anyja neve: Urbán Mária 
Születési hely és id ő: Miskolc, 1976.04.20.  
 
A tagok megbízatása: 2014. április 23-tól 2017. máj us 31-ig szól. 19 
Gyöngyösi Gáborné tag megbízatása 2014. december 17 -től 2017. május 31-ig szól. 20 
 
2.3.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő 
bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
 
2.3.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, 
ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
2.3.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
- Összehívja a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, ha 
megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, 
vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. 

                                                 
18 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
19 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
20 Módosítva 2014. 12. 17.-én a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 
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- Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban 
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az 
Alapító részére. 
- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot. 
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság vezető 
tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a 
Társaságot képviselhetné. 
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 
gazdasági társaság munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba. 
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő 
bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az 
Alapítót. 
- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) és (5) 
bekezdése alapján.21 
 
2.3.6. A felügyel ő bizottság m űködése 
 
2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából 
elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. 
 
2.3.6.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
2.3.6.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja. 
 
2.3.6.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását 
– az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a 
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az 
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
 
2.3.6.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az 
Alapító hagy jóvá. 
 
2.4. A könyvvizsgáló 
 
2.4.1. A közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az 
választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók 
nyilvántartásában szerepel. 

                                                 
21 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2.4.2. A Társaság könyvvizsgálója,  akinek megbízatása  a 2013-2014-2015. gazdasági év 
könyvvizsgálatára, de legkésőbb 2016. május  31. napjáig  szól: 
 
A könyvvizsgáló személyesen: Tímárné Csépányi Judit 
Anyja neve: Csépányi-Gazda Lenke 
Lakhelye: 3600 Ózd, Ráctag út 37. 
Születési hely és idő: Ózd, 1961. január 6. 
Bejegyzési száma: 005337 
 
A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) 
követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. 
 
2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. 
 
2.4.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 
- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabály-szerűségét. 
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az 
valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 
- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit. 
 
2.4.5. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. 
 
2.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, 
amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni. 
2.4.7 Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: 
- az alapító döntése alapján visszahívással, 
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, 
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, 
- a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával. 
 
2.4.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve 
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
 
2.5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.)  37. § (4) és 
(5) bekezdése szerinti,22 az Alapító az egyszemélyes döntési jogköre alá eső 
döntéshozatal előtt köteles a kérdést véleményezésre írásban – a döntést 
megelőző 15 nappal -  az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak eljuttatni. 

 

                                                 
22 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság testülete a részére eljuttatott írásos javaslat 
és döntéshozatal előtti véleménykérés alapján írásban 10 napon belül véleményt 
készít és azt eljuttatja az Alapítóhoz.  
 
Az Alapító döntésében az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság írásos véleményéhez 
nincs kötve, azonban a döntéshozatal során mérlegelnie kell a véleményben 
foglaltakat. 
 
Az Alapító, amennyiben döntése eltér az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság által 
javasolttól, a döntést követően köteles az eltérés indokát írásban közölni az 
ügyvezetővel és a Felügyelő Bizottsággal. 
A döntések előtti véleménykérésnek, az írásos véleményeknek és az attól eltérő 
döntések indoklásának egy –egy példányát  az ügyvezető a társaság egyéb 
irataival együtt nyilvántartani és őrizni köteles, valamint köteles ezek nyilvánosságát 
biztosítani úgy, ahogy az a társaság egyéb iratai tekintetében történik. 
A döntés előtti véleményezés tekintetében is alkalmazandó az összeférhetetlenségi 
szabály, miszerint nem jogosult vélemény alkotásra az, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója / Ptk. 8:1 §  /23 a döntés folytán kötelezettség alól mentesül, vagy  
bármilyen más előnyben részesül, megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 

2.7. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
2.7.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) taggyűlésnek elnöke vagy tagja az ügyvezető, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik. 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d) a 2.6.1. a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
2.7.2. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő bizottsági tag, 
könyvvizsgálója), továbbá a Társaság szerveinek határozathozatalában nem vehet részt 
az a személy, akivel szemben a 2013. év V. tv-ben valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) meghatározott összeférhetetlenségi – vagy kizáró ok áll 
fenn.24 
 
2.7.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
- A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §25) ugyanannál a 
társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
2.7.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható 
könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint 

                                                 
23 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
 
24 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
25 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének 
megszűntetésétől számított három évig. 
 
2.7.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is 
megállapíthat. 
 
 
 
3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 
 
3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. 
 
3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott 
vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a 
hiteles cégaláírási címpéldány szerint. 
 
3.3. Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el. 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  2011.évi 
CLXXV. Tv. ( Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az 
irányadóak. 26 
E d e l é n y, 2014. december 17. 
 
Záradék: Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 154/2014.(XII.17.) sz. Határozata alapján készült. A módosítások az 
1.6. pont szerinti tevékenységi kört és a 2.3.2. pont szerinti Felügyelőbizottsági tagokat 
érintik. 
 
Ellenjegyezte: 
 
                           Dr. Kapás Katalin ügyvéd 
                           3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.  

                                                 
26 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Loj Balázs alpolgármester megkérdezi, hogy készült-le valamilyen felmérés, tudják-e, 
hogy mennyibe fog kerülni egy ilyen belső ellenőrzés. Van-e rá fedezet? 
 
Polgármester : Nem tudják, hogy mennyibe fog kerülni, természetesen árajánlatokat 
fognak bekérni a belső ellenőrzésre vonatkozóan és csak utána fogják tudni behozni a 
fedezet biztosítását. 
 
Csabai Gyula képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a 2014. évet veszi górcső 
alá a belső ellenőr személye. Kérdése, hogy nem lehetett volna egy szélesebb, nagyobb 
időszakot belső ellenőrzés alá venni, hiszen egy évet szúrópróbaszerűen megnézni, az 
sem egyszerű, 22 munkanapot határoz meg az előterjesztés a belső ellenőrzés 
végzésére, és nem biztos, hogy a 2014-es évvel ki van segítve a képviselő-testület, illetve 
az újonnan képviselő-testületbe került képviselők. 
 
Polgármester : Erre azt tudja válaszolni, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a 
képviselő úr javaslata volt, hogy a testület rendeljen el belső ellenőrzési vizsgálatot a Kft-
nél, ez az oka annak, hogy ez az előterjesztés ide került. Ha jók az információi, 
menetközben jegyző úrral váltottak szót erről az előterjesztésről, szerinte akkor kellett 
volna jeleznie képviselő úrnak. Neki értelemszerűen annyi volt, hogy most a maguk mögött 
hagyott évet vizsgálják meg. 
 
Vártás József jegyző: Az egyeztetések arra nem terjedtek ki, hogy hány évet átfogó 
ellenőrzésről döntsön a testület. Egyrészt a költségtakarékosság az, ami indokolja azt, 
hogy esetleg ne négy évet fogjanak át, de tekintettel arra, hogy itt egy átfogó ellenőrzésről 
van szó, amely magába foglal több típusú ellenőrzést is, tehát mind a szabályszerűségi, 
pénzügyi rendszer ellenőrzést, mert itt nem csak bizonylatok megtekintéséről van szó, 
hanem belső szabályzatoknak, eljárásrendeknek a meglétéről, a jogszabályok 
összhangjáról, tehát ez egy átfogó ellenőrzés lesz. Meglátják majd az ajánlatkéréseket 
követően, hogy milyen nagyságrenddel állnak szemben. Most úgy látja első nekifutásnak, 
hogy 200-300 ezer forint lehet annak az ellenőrzésnek a lefolytatása, amely most szerepel 
a határozati javaslatban. Ha az évek számát növelik, ez nyilván magasabb összeg lehet, 
de a végleges összegről az ajánlatkéréseket követően fogják tudni tájékoztatni a 
testületet. A határozati javaslat 4. pontja arról szól, hogy ennek a fedezetét be kell tervezni 
a 2015. évi költségvetésbe. Lehet ellenkező irányú döntés is, ha kell, akkor visszahozzák, 
a bekért ajánlatokat behozzák, és akkor tud dönteni a testület, hogy milyen irányba 
menjenek el.  
 
 
Csabai Gyula képviselő: Abszolút megérti azt, hogy biztosan egy hosszú folyamat, és 
nem is tudják ebben a pillanatban, hogy ez milyen összegbe kerülhet, viszont arra 
vonatkozóan, hogy ő nem határozta volna meg, hogy milyen időszakot vizsgáljanak, azt 
határozottan cáfolni tudja. Abban az e-mail-ben, amit jegyző úrnak küldött, azt, ha 
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elolvassa, akkor abban benne van, hogy Fischer Ferdinánd ügyvezető úr kinevezésétől az 
ügyvezető úr összeférhetetlenség miatti lemondása közötti időszak. 
Azt gondolja, hogy ez elég egyértelmű. 
 
Polgármester természetesen, ha képviselő úr gondolja, módosító javaslatként felteszi. 
Annyit szeretne még hozzátenni, mivel ez átfogó ellenőrzés lenne, - a szabályszerűség 
vizsgálata, stb. – véleménye szerint 2014-ben a Kft-nél úgymond rendben volt, akkor 
valószínűleg az előző években is, ha pedig nincs meg, akkor automatikusan nem lehetett 
meg a Kft-nek pl. a különböző belső szabályzatai, pénzkezelési, stb. szabályzatai, de 
tessék képviselő úr, ahogy gondolja. 
 
Csabai Gyula képviselő: Legyen a 2013-as és a 2014-es év. 
 
Polgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester Csabai Gyula képviselő úr javaslatára szavazásra bocsátja a módosító 
indítványt, mely szerint a határozati javaslatban 2013. és 2014. évek szerepeljenek.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette.  
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
155/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-nél 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Belső ellenőrzés elrendelése a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-
nél című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70.§-a alapján 
átfogó (szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzés) belső 
ellenőrzés lefolytatását rendeli el a tulajdonában álló Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél az alábbiak szerint: 

Az ellenőrzés tárgya, 
címe: 

Szabályzatok, pénzügyi elszámolások, számviteli 
nyilvántartások ellenőrzése 
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Az ellenőrzés célja: 

A Kft. gazdaságos, hatékony és szabályszerű 
működtetése 
A pénzforrások felhasználása szabályszerű-
ségének biztosítása 
A készletgazdálkodás szabályszerű biztosítása 
Az ingatlanok kezelésének, bérleti díjak 
szabályszerű beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Az ellenőrizendő 
időszak: 

2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi, Pénzügyi és 
Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés 
módszerei: 

A szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kintlévőségek kezelése 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 2015. I. negyedév 

Szükséges 
ellenőrzési kapacitás: 20 revizori munkanap  

 
2. A Kft.-nél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4) 

bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező személy 
végezhet. 

3. A Képviselő-testület – mint legfőbb szerv – tagjai 2014. december 23. 
napjáig tehetnek írásban javaslatot a belső ellenőr személyére a 
javaslatuk jegyzo@edeleny.hu e-mail címre történő megküldésével, 
vagy papír alapon a Polgármester részére történő benyújtással. A 
javaslatok beérkezését követően a javasolt személyektől, 
szervezetektől ajánlatkérésre kerül sor. 

4. Képviselő-testület az ellenőrzés lefolytatásához szükséges fedezetet a 
2015. évi költségvetésében betervezni rendeli, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel kösse 
meg a szerződést az ellenőrzés lefolytatására. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: ügyvezető, osztályok 
 
 

5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a  jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
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Béres Tibor képviselő: Tervbe van véve az előterjesztésben, hogy elektronikus úton 
kapják meg a képviselők az előterjesztéseket. Azt szeretné megtudni, hogy milyen 
feltételeket vár el tőlük az előterjesztő, amikor azt írja, hogy maguknak kell gondoskodni, 
hogy elektronikusan megkapják az előterjesztéseket, mivel ez csak általánosságban van 
megfogalmazva. Ha az a gyakorlat lesz, ami jelen tapasztalata, akkor az nem szerencsés, 
mivel erre a képviselő-testületi ülésre sem elektronikusan, sem máshogy nem kapta meg 
az előterjesztéseket. Mint utólag kinyomozta, el van írva az e-mail címe. Kénytelen volt 
érdeklődni a jelszó iránt is, hogy a zárt ülésnek a jegyzőkönyvét, illetve az előterjesztést 
meg tudja nézni. Ebből is látszik az, ha elektronikusan lesz kiküldve az anyag, akkor nem 
biztos, hogy tudja kontrolálni a kiküldő, hogy egyáltalán eljutott-e kézbesített személyhez. 
Most fog jönni pl. a költségvetésnek a tárgyalása, és egy ilyen fontos dolognál jó lenne, ha 
kimutatható módon kapnák meg az előterjesztéseket, és nem lennének ilyen technikai 
dolgok, már csak azért is, mert a szolgáltatónál is előfordulnak sokszor olyanok, hogy 
nincsen szoláltatás éppenséggel, fizikai oknál fogva megszűnt és akkor ki van zárva ebből 
a lehetőségből a képviselő. Pláne akkor, ha ezt nem tudja kontrolálni a küldő, hogy 
eljutott-e az anyag. 
 
Polgármester: Az eddigi SZMSZ-hez képest ez nem változik, eddig is így volt, hogy 
elektronikus úton kapják meg a képviselők az előterjesztéseket. Volt egy képviselőtársuk 
az előző ciklusban, akinek extra kérése volt, hogy papír formátumban is megkapja. Ezt a 
kérést mindig teljesítették részére. Mostantól rendkívül szigorúan fogja betartatni úgy 
jegyző úr, mint ő az SZMSZ-t. Elnézést kér előre, amit mondani fog, de ha hibás e-mail 
cím volt megadva, nyilván arról nem tehetnek. 
 
Béres Tibor képviselő: Nem ő adta meg hibásan. 
 
Vártás József jegyző: Az SZMSZ-nek ez a része nem változna, továbbra is elektronikus 
úton kerülne kézbesítésre az anyag. Ennek a formája úgy történik, az SZMSZ szerint van 
egy megadott FTP cím, amelyre feltöltik ezeket az anyagokat, illetve ezzel párhuzamosan 
mindenki által elérhető felületen, a város honlapján az önkormányzat, képviselő-testületi 
ülések címszó alatt. Ezeket az anyagokat bárki megtekintheti, hozzáférhető. Technikai 
oldalról, amire szükség van SZMSZ előírása alapján, az egy e-mail cím, az e-mail címre 
küldik a meghívókat, illetve értesítik a képviselőket ennek a feltételéről, a kézbesítéséről. A 
megadott címről le lehet tölteni a dokumentációt, illetve egy második lehetőség a honlapon 
keresztüli letöltés, tehát erre is lehetőség van. A képviselők részéről kizárólag egy e-mail 
címre van szükség, illetve, hogy saját magának Internet elérhetőséget biztosítson, hogy 
meg tudja tekinteni ezeket a dokumentumokat. Természetesen az e-mail címnek az 
elírását meg fogják nézni.  
Az SZMSZ alapján a megválasztást követően 30 napon belül be kellett jelenteni ezeket az 
adatokat, ha jól tudja a kolléganő kérdezte ezeket, ha elírás van, akkor ezt javítani fogják. 
A zárt anyagok hozzáféréséhez igaz, hogy késve küldték ki a jelszót, de hála Istennek, 
egyetlen egy határozat végrehajtásához kapcsolódóan volt beszámoló, tehát a 
rendelkezésre álló idő alatt még meg tudták tekinteni a képviselő-testület tagjai. 
 
Polgármester ezek után kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja az alábbi a módosítással: 
11. § (3) „A polgármester a képviselő-testület rendes üléseinek időpontját 
jogszabályváltozás, vagy célszerűségi okból módosíthatja, melyről legalább 10 nappal 
korábban a Képviselő-testület tagjait értesíteni kell.” 
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Loj Balázs alpolgármester szeretné elismerését vagy örömét kifejezni, mert a hivatali 
munka során tapasztalta, hogy a jegyző urat megkeresés érte több esetben, és amiben 
felszólították, az SZMSZ pontos betartására, a különböző határidők betartására. Örül, 
hogy most itt a képviselő-testületi ülésen olyan mértékben tisztába tudják tenni, hogy 
pontosítottak nagyon sok részt a korábbi SZMSZ-hez képest, és felhívják a figyelmet olyan 
dolgokra, amelyek eddig nem úgy történtek. Azt gondolja, hogy ezzel a módosított 
SZMSZ-szel most már szabályszerűen tényleg betartatva tudnak eljárni. Megköszöni az 
apparátus munkáját. 
 
Csabai Gyula képviselő azt gondolja, hogy nagyon sok mindent leszabályoz az SZMSZ, 
viszont egy picit túl is szabályoz, hiszen eddig is össze lehetett hívni a képviselő-testületi 
ülést, rendkívüli ülést telefonon, amire többször volt példa az elmúlt ciklusokban. Arra is 
volt példa, hogy az egyes napirendi pontok a testületi ülés előtt kerültek kiosztásra. Ez 
sem feltétlenül újdonság. Viszont azért azt is tudja polgármester úr, hogy voltak olyan 
rendkívüli testületi ülések, amik így lettek összehívva, ahol olyan napirendeket tárgyaltak, 
ami akár 50-100 oldalas előterjesztés is lehetett, lásd ÉRV ZRt. víziközmű-szolgáltatás 
átadása. Azt gondolja, hogy ilyenkor a képviselő-testületi tagoknak az anyag 
megismerésére mindenképpen hagyni kellene legalább egy negyedórát a testületi ülés 
megkezdését követően, ami ugye nincs leszabályozva. Igazán nem érti az SZMSZ 
módosításban a képviselőknek szánt postaládát, amit üríteni kellene egy héten egyszer. 
Azt gondolja, hogy aki önkormányzati képviselő, legalábbis, ha magáról beszél, bármikor, 
bárki elérhette az elmúlt időszakban. Ha az önkormányzat részéről kívánnak ott bármilyen 
levelet elhelyezni, akkor erre azt tudja mondani, hogy e-mailen megvan erre a lehetőség, 
mint ahogy ezt az SZMSZ majd szabályozza, hogy a képviselő-testületi anyagok miatt 
mindenki maga köteles gondoskodni arról, hogy ezeket le tudja tölteni. Az, hogy valaki 
bejön és bedobja a postaládába, hát neki ebben a pillanatban nem feltétlenül életszerű, 
főleg úgy, hogy általában az emberek többsége 16:00 óráig dolgozik, a hivatal pedig 16:00 
órakor, szerdán 17:00 órakor bezár. Van még itt néhány apróság, amiről menetközben 
kiderül, hogy jó irányba mennek-e ezzel vagy nem. 
 
Káli Richárd képviselő: Az elmúlt ülésen tárgyalták polgármester úr szabadságát, ami 
már ebből az SZMSZ-ből kikerült, hiszen most már ezt a kérdést törvény fogja 
szabályozni, majdnem hasonlóképpen, mint ahogy eddig az SZMSZ tette. 
Jegyző úrtól kérné, ha az megoldható, hogy amit felraknak a weboldalra, legyen feltöltési 
idő megjegyezve alatta, hogy a későbbiekben ne legyen ebből probléma, lássa a 
képviselő, hogy mikor került feltöltésre. 
 
Vártás József jegyző: A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívásával 
kapcsolatban, valóban tartalmazta eddig is az SZMSZ a telefonon történő összehívásának 
a lehetőségét. Amikor ilyenre sor került, az elmúlt ciklusban ő nem emlékszik olyan 
képviselő-testületi ülésre, ahol az írásbeli meghívó ezzel egyidejűleg ki nem ment volna, 
közzétételre ne került volna. Képviselő úr hivatkozta az ÉRV-s víziközműves anyagokat, 
amely esetben 100%-ban ki tudja jelenteni, hogy nem szóbeli összehívás volt, és nem ott 
osztották ki az anyagokat. Akkora volumenű dokumentációról volt szó, hogy ezt feltöltötték 
a megadott címre, teljes terjedelmében elég nagy mennyiségű anyag volt, tehát az az 
anyag biztos, hogy nem így ment ki, de nem is volt gyakorlat, hogy az ülésen osztották 
volna ki. Egy-két polgármesteri indítvány alapján benyújtott egyszerűbb előterjesztések 
voltak, mint a sport támogatásának megállapítása. Nem sok ilyen eset volt, ezeket 
igyekeznek elkerülni a jövőben, hogy ilyen ne legyen, mint ahogy lehetőleg rendkívüli ülés 
se legyen. Az elmúlt időszak nagyon feszített volt és azért ültek többször, mint a korábbi 
években. 
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A postaládával kapcsolatosan nem az volt a cél kizárólagosan, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal részéről kézbesítendő iratokat oda behelyezve esetlegesen 
könnyítsék a maguk munkáját. Számos meghívót kapnak a képviselők különböző 
rendezvényekre, eseményekre, ezeknek a kézbesítését is egyszerűsíthetné, ha ebbe a 
postafiókba behelyezésre kerülne. Mindamellett azt mondja, hogy ha a hivatal is akar új 
jogszabályokról, egyebekről szakmai anyagokat adni a képviselőknek, és esetleg ez olyan, 
amit papír alapon érdemes kiadni, mert hosszabb távon szükség lehet rá, ezeknek a 
kézbesítése is postafiókba történne. Illetve az egyik legfontosabb, hogy érkeztek az elmúlt 
időszakban olyan levelek névtelenül is, amelyek különböző problémákat vetettek fel, tehát 
a lakosság részéről, a lakosság érdekében tájékoztatás céljából. Ez a postafiók kialakítása 
városházán kerülne kialakításra, minden képviselőnek külön, névre szólóan lenne, amit 
csak ők üríthetnének ki, illetve az általuk meghatalmazott személy, tehát a képviselőknek  
lesz hozzá kulcsa. Reméli, hogy fogja használni a lakosság is, és rugalmasabbá tudják 
tenni a kapcsolattartásokat. 
A polgármester szabadságával kapcsolatban elmondja, hogy a 2014. évi, december 11-én 
megjelent Magyar Közlönyben kihirdetésre került az a jogszabály, amely a 
polgármesternek, az alpolgármesternek, - amennyiben főállásban látják el a tisztségüket, 
nem csak a szabadságára, hanem egyéb felelősségére és egyéb területre kiterjedően 
szabályozza azokat a dolgokat, amelyeket eddig a 1994. évi LXIV. törvény szabályozott, 
vagy nem szabályozott, mint pl. a szabadságnak a kiadása is. Ez most már jogszabály 
szinten érvényesül, ezért vették ki. 
 
Polgármester: A bizottságok módosító javaslatával kapcsolatban, ami úgy szól, hogy „A 
polgármester a képviselő-testület rendes üléseinek időpontját jogszabály-változás, vagy 
célszerűségi okból módosíthatja, melyről legalább 10 nappal korábban a képviselő-testület 
tagjait értesíteni kell” - teljesen természetes, hogy ő is egyetért ezzel a módosító 
indítvánnyal. Ha jól emlékszik, az elmúlt ciklusban egyetlen egy alkalommal élt ezzel a 
lehetőséggel, ennek akkor is rendkívül fontos oka volt. Nem szokott ezzel a lehetőséggel 
élni, de legyen valami lehetőség arra, hogy ha bármi olyan dolog közbejön, akkor tudjanak 
változtatni az ülés időpontján. 
Eddig szerdai napokon tartották a képviselő-testületi üléseket, és a Művelődési 
Központban kerültek megtartásra, ezentúl a városháza dísztermében fogják tartani az 
üléseket, és mivel a szerda a hivatalban ügyfélfogadási nap, ezért úgy gondolta, sokkal 
célszerűbb lenne csütörtökön tartani, amikor úgymond nincs ügyfélforgalom. Tény és való, 
hogy az elmúlt időszakban rengeteg rendkívüli ülést kellett tartaniuk, ez senkinek nem volt 
öröm, ezek mind a folyamatban lévő belvárosi rekonstrukcióhoz, kivitelezésekhez kötődtek 
döntő többségében. Ez az időszak úgy gondolja átmenetileg véget ért a város életében, 
nyilván várják majd az új pályázati kiírásokat. A postaládával kapcsolatban semmi hátsó 
és rossz szándék nem volt, csak tényleg azért, hogy akár a képviselők a lakossággal ilyen 
módon is tudjanak kapcsolatot tartani, vagy ha bármi olyan adódik, meghívót küldenek, 
stb., amit jegyző úr is említett, hogy arról ilyen módon tudják tájékoztatni a képviselőket. 
Az pedig, hogy valaki nem jön be hetente egyszer, hogy megnézze a postaládát, 
természetesen a képviselőnek a szíve, joga, ha esetleg van benne olyan meghívó, ami 
időközben aktualitását veszti, akkor így járt. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a Humánpolitikai 
Bizottság módosító javaslatát az alábbiak szerint: 
„11. § (3) A polgármester a képviselő-testület rendes üléseinek időpontját 
jogszabályváltozás, vagy célszerűségi okból módosíthatja, melyről legalább 10 nappal 
korábban a képviselő-testület tagjait értesíteni kell.” 
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Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az írásban is kiosztott jegyzői módosító javaslatot az 
alábbiak szerint: 
A rendelet-tervezet 23.§ (4) bekezdésében szereplő „szavazást” szövegrész helyébe a 
„szavazás” szövegrész lépjen. 
Az 54.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen: „Egy párthoz vagy 
jelölőszervezethez tartozó képviselők a párt, vagy jelölőszervezet néven csak egy frakciót 
alakíthatnak.” 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 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. 
Telephelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 
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(4)  A képviselő-testület bizottságainak elnevezése: 

a) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
(a továbbiakban: Humánpolitikai Bizottság); 

b) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi és Ügyrendi 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, valamint 

minden az önkormányzat képviseletében eljárva kiadmányozott hivatalos 
dokumentumon. 

(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). 
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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. 

 
(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 

kormányzati funkciók szerinti besorolását 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: 12 fő. 

9.§ (1) A képviselő-testület 
a) alakuló, és  
b) rendes,  
ülést tart, valamint rendkívüli vagy ünnepi ülést tarthat. 

 
(2) 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) alpolgármester választása, 
h) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, 
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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. 

(3) A polgármester a képviselő-testület rendes üléseinek időpontját 
jogszabályváltozás, vagy célszerűségi okból módosíthatja, melyről legalább 10 
nappal korábban a                   Képviselő-testület tagjait értesíteni kell. 

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 rendes és 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: 
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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. 

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 és az alpolgármester együttes akadályoztatása, és a tisztségek 

egyidejű betöltetlensége esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, vagy 
b) 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 is kiosztásra 
kerülhet. 

(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 képviselők kötelesek gondoskodni a (4) bekezdés szerinti elektronikus 
kézbesítés technikai feltételeinek megteremtéséről. 

(6) 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. 

 

 



 

68  

(7) 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) az önkormányzati intézmények vezetőit, 
g) akinek meghívását a munkaterv tartalmazza, 
h) a napirend szerint illetékes, az önkormányzatnál bejelentett és hivatalosan 

bejegyzett önkormányzat területén működő civil szervezetek vezetőit, 
i) akit a polgármester a napirendi pontra való tekintettel indokoltnak tart. 

19.§ (1) A meghívóval együtt a képviselők részére az előterjesztéseket is kézbesíteni kell. 
Amennyiben adott előterjesztés a meghívó kiküldéséig nem készül el, annak 
kézbesítésére a rendkívüli ülés szabályait megfelelően alkalmazni 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 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. 
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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 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, 
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 polgármester 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,  
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d) a válaszadás után a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak 
észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik. 

(2) A hozzászóló az adott napirend tárgyalása során legfeljebb kétszer szólalhat fel. 
Az első hozzászólás időtartama napirendenként 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 
szavazásra bocsátja. A vita lezárása után, a szavazás előtt az előterjesztő 
viszontválaszra jogosult, amelynek időtartama legfeljebb 3 perc. A vita lezárását, 
és az előterjesztő viszontválaszát követően, de a módosító javaslatokról történő 
szavazás megkezdését megelőzően további módosító javaslat megtételére a 
polgármester jogosult. 

(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. 

(7) A képviselő-testület nyilvános ülésein a napirendhez kapcsolódóan - a képviselő-
testület külön döntése nélkül - szót kaphatnak az államigazgatási szervek, és a 
közszolgáltatók 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 is kezdeményezheti. Vita esetén a 
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt a tanácskozási szünet 
elrendeléséről. 

25.§  Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, vagy az időkeretet túllépte, a polgármester 
felszólíthatja a tárgyszerűségre, tárgyra-térésre, valamint a hozzászólása 
befejezésére. 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 



 

71  

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. 

(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 10.00 óráig a 
polgármesternél nyújtható be írásban. A módosító javaslatnak meg kell felelnie a 
hatályos jogszabályok, valamint e rendelet előírásainak. Amennyiben a módosító 
javaslat nem felel meg a jogalkotásról szóló törvénynek, vagy a 
jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletnek, nem bocsátható szavazásra. 

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

(7) Ha valamely képviselő ellenzi a sürgősségi indítvány 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 e 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. 
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Az a) pont szerinti beszámoló napirend előtt történő ismertetéséről nem kell 
szavaznia a képviselő-testületnek. 
 

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) alpolgármester, 
c) bizottságok elnökei, 
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. 
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(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) beszámoló, 
b) tájékoztató, 
c) rendelet-tervezet, 
d) beszámoló (jelentés) és határozati javaslat, 
e) sürgősséggel tárgyalandó javaslat, 
f) napirend utáni felszólalás (nyílt ülés utolsó napirendi pontja után). 

(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 
10.00 óráig kell leadni a polgármesternek. Rendkívüli ülésen, és a rendes ülés 
napirendjére sűrgősségi, vagy polgármesteri indítvány alapján felvett napirendhez 
kapcsolódóan a képviselő szóban is tehet módosító javaslatot, amennyiben az 
előterjesztés kézbesítése és az ülés időpontja között 48 óra nem telt el. 

(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, 
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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 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 írásban kell a polgármesterhez benyújtani az ülést megelőző 
nap 12.00 óráig. 

 
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 
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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. 
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.  
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(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. 

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. 

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.  
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(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 30 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 
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, 
valamint a jegyzőkönyvvezető 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     (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. 
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(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. 

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 vagy jelölőszervezethez tartozó képviselők a párt, vagy 
jelölőszervezet 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 
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55.§ (1) A képviselő kötelessége az általa tartott fogadóórán kapcsolatot tartani a 
választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel a 
Mötv. rendelkezései szerint. 

(2) Köteles tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megőrizni. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. 

(3) A képviselő köteles jelezni a polgármesternek, ha az ülésen nem tud megjelenni, 
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

(4) A polgármester a képviselő testületi ülésen való részvételét kérésre írásban 
igazolja. 

(5) 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. 

(6) A képviselők részére a Városháza épületében névre szóló postafiókot működtet a 
közös önkormányzati hivatal. A képviselők névre szóló postafiókjaiba történő 
elhelyezéssel a lakosságnak lehetősége van arra, hogy a képviselők részére 
közvetlenül juttasson el megkereséseket. A postafiók szolgál továbbá a közös 
önkormányzati hivatal által a képviselő nevére címzett papír alapú küldemények 
elhelyezésére is. A postafiókot a képviselők a saját maguk által meghatározott 
gyakorisággal, de legalább heten egy alkalommal kötelesek kiüríteni. A postafiók 
kulccsal zárható tároló szekrény, melynek ürítésére kizárólag a képviselő, vagy 
az általa meghatalmazott személy jogosult.  

(7) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított 
tiszteletdíját legfeljebb 50%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. 

56.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére havonta 80 000 forint 
összegű tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg. 

(2) A képviselőt a tanácsnoki munkáért az alapdíjon felül havonta 72 000 forint 
összegű tiszteletdíj illeti meg. 

(3) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havonta 72 000 forint tiszteletdíj illeti meg. 

(4) A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is – 
havonta 32 400 forint tiszteletdíj illeti meg. 

(5)  A bizottság nem képviselő tagját havonta 36 000 forint összegű tiszteletdíj illeti 
meg. 

(6)  A képviselő tiszteletdíjra nem jogosult 12 havi időtartamra, ha önhibájából három 
egymás követő képviselő-testületi ülésen nem vesz részt. 

(7)  A képviselő bizottsági tag, és a nem képviselő bizottsági tag a bizottsági tagság 
után járó tiszteletdíj 100 %-ára nem jogosult 12 havi időtartamra, ha önhibájából 
három egymás követő bizottsági ülésen nem vesz részt. 

 
 
 

VIII. Fejezet 
                         A képvisel ő-testület tisztségvisel ői 

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

(2) 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. 

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

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

16. Az alpolgármester 

58.§ (1) A képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ. 
 

(2) Az alpolgármester tevékenységét a polgármester irányítja.  
 
(3) Az alpolgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerda napján 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 képviselő-testület hivatalának szervezetét a jegyző vezeti. Az önkormányzati és 
államigazgatási feladatait a hivatal bevonásával látja el.  

(2)  A jegyző a jogszabályban meghatározott feladatai mellett:  
a) megszervezi a képviselő- testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli 

tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 
b) tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzatot érintő új 

jogszabályokról, 
c) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a 

munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről, 
d) rendszeres kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, 

amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg 
(Ügyészség, Bíróság, stb.), 

e) irányítja a közigazgatási munka egyszerűsítésével és korszerűsítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

f) elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, a végrehajtást 
szervező tevékenységét,  

g) biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét. 

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

19. Az aljegyz ő 
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61.§ (1) A jegyzőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. Az 
aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 

(2)  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. 

(2)  A hivatal elnevezése: „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal”  

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

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

hétfő, kedd, csütörtök:  7.30 - 16.00 óráig 
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 január hónap első hetére, augusztus hónap első két hetére, 
valamint december hónap utolsó tíz napjára 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. 
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(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 valamint a képviselő településrészenként évente egyszer fórum 
keretében ad tájékoztatást a lakosság részére a legfontosabb helyi közigazgatás-
politikai kérdésekről, melynek helyét és időpontját előzetesen közzéteszi. 

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 közzé kell tenni. 

(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. 

(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, alpolgármesterhez 
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. 
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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, 

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 
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Záró rendelkezések 

70.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép 
hatályba. 

(2) Az 55.§ (6) bekezdés 2015. március 1-jén lép hatályba. 

71.§ (1) Hatályát veszti: 

a) az Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet, 

b) a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2013.(XII.27.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
     jegyző polgármester 

 
 
 
 
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 székhelyének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. 
december 17. napján. 
 
 
Edelény, 2014. december17. 
 

Vártás József 
jegyző 
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1. melléklet a 17/2014.(XII.17.) 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 készíti 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 Városfejlesztéssel összefüggésben véleményezi: 
2.3.1 A településfejlesztési és rendezés koncepciókat, terveket, programokat. 

2.3.2 Az önkormányzat költségvetésének városfejlesztéssel, műemlékvédelemmel, 
környezetvédelemmel, építéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos 
fejezeteit.  

2.3.3 A belterületbe-vonásra irányuló javaslatokat. 

2.3.4 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. 
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2.3.5 Az önkormányzat intézményeinek gazdasági társaságának 
lakásgazdálkodással és helyiség-gazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységével összefüggő előterjesztéseket. 

2.4 Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok teljesítését. 

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

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

2.7 Javaslatot tesz a polgármester illetményére, jutalmazására. 

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

2.9 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását, vagyonnal 
való gazdálkodást.  

2.10 Javaslatot tesz a tulajdonosi jogok gyakorlójának az üzleti vagyon tekintetében a 
tulajdonosi jogok gyakorlására 500 ezer forintig terjedő vagyonügyletben. 

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

2.12 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. 

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

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

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

2.16 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. 

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

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

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

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

2.21 Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a közös 
önkormányzati hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység 
(vagy mulasztás) megszüntetésére. 
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2.22 Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalából való kizárásáról. 

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

2.24 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.  

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

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

2.27 A közös önkormányzati hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a 
jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit. 

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

2.29 Az önkormányzati rendeletben megállapított hatáskörökben dönt, eljár. 

2.30 Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát. A Bizottság elnöke 
gondoskodik a polgármester, és a képviselői vagyonnyilatkozatoknak az 
önkormányzat honlapján való közzétételéről. 

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

2.32 A polgármester kezdeményezésére képviselőt érintő összeférhetetlenségi ügyeket 
vizsgál, és javaslatot tesz a képviselő-testület felé. 
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2. melléklet a 17/2014.(XII.17.) 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. 
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3. melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint al aptevékenységeinek 
kormányzati funkciók szerinti besorolása 

 
1. Az önkormányzat szakágazati besorolása 
 Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

 A B 
Sorszám Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

1 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 

2 13210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
3 13320 Köztemető - fenntartás és - működtetés  
4 13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  
5 16080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
6 22010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság 

felkészítése 
7 31030 Közterület rendjének fenntartása  
8 32020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
9 45120 Út, autópálya építése 
10 47410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
11 52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
12 61020 Lakóépület építése  
13 64010 Közvilágítás  
14 66010 Zöldterület-kezelés 
15 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
16 72111 Háziorvosi alapellátás  
17 74032 Ifjúság - egészségügyi gondozás  
18 81041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 

támogatása  
19 81043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
20 81045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
21 83030 Egyéb kiadói tevékenység  
22 84070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
23 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások  
24 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
25 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok  
26 104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő 

feladatok  
27 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok  
28 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek, programok 
29 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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2. Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciói: 

30 41232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
31 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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4. melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez 

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

 
1. 1. Önkormányzati hatósági ügyekben hatásköre:  
 

1.1.1. Önkormányzati segélyek megállapítása, kérelem elutasítása a kérelem 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás 
megszüntetése, hiánypótlásra való felszólítás, belföldi jogsegély iránti 
megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés 
visszavonása, a döntés kiegészítése, vagy kijavítása a szociális 
igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2), (4), és 5. § (2) 
bekezdésére vonatkozóan. 

1.1.2. Közgyógyellátással kapcsolatos kérelmek megállapítása, kérelem 
elutasítása a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás 
megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra való felszólítás, 
belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés 
módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése, vagy kijavítása 
a szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 10. §-ára 
vonatkozóan. 

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 
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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, 

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 termőföldek és egyéb földrészletek 

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, 

 



 

94 

 

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 
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, 

 
1.2.10. 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.  
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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. Önkormányzati segélyek megállapítása, kérelem elutasítása a kérelem érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, 
hiánypótlásra való felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás 
felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés 
kiegészítése, vagy kijavítása a szociális igazgatásról, a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1), (3) bekezdésére vonatkozóan, 

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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra  
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átruházott hatáskörök 
 

3.1. 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, 

 
3.2. 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, 

 
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. 
 

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. 
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1. függelék a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK , TISZTSÉGVISELŐINEK  

NÉVSORA, JELÖLŐ SZERVEZETÜK MEGNEVEZÉSE 

 
 
1. Polgármester: Molnár Oszkár   független 

2. Alpolgármesterek: Loj Balázs    FIDESZ-KDNP 
 
 
3. Egyéni választókerületi képviselők: 
 

Választó
kerület Képvisel ő neve Jelöl őszervezet 

01. sz. Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó független 
02. sz. Csabai Gyula Csak Edelény 
03. sz. Lázár István FIDESZ-KDNP 
04. sz. Fischer Ferdinánd független 
05. sz. Káli Richárd Civil Összefogás 
06. sz. Béres Tibor Civil Összefogás 
07. sz. Korbély Györgyi Katalin független 
08. sz. Magyar Árpádné független 

 
 
 
4. Kompenzációs listán megválasztott képviselők: 
 

Ssz Képvisel ő neve Jelöl őszervezet  
1. Borza Bertalan Csak Edelény  

2. Loj Balázs FIDESZ-KDNP 

3. Virág Tamás Civil Összefogás  
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2. függelék a 17/2014.(XII.17.) 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.  Verebélyi Orsolya    nem önkormányzati képviselő 
tag 

 
 
II. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 

1.  Fischer Ferdinánd    képviselő (elnök) 

2.  Lázár István     képviselő 

3.  Molnárné Zagraj Gyöngyi   nem önkormányzati képviselő 
tag 
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra  bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével (Magyar Árpádné képviselő a szavazásnál nem volt jelen)  – 10 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, val amint a kerti hulladékok 
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/201 4.(I.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában, valamint a 88.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva következőket rendeli el: 

 
1.§ A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. § Edelény Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék 

gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt 
hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (helyi 
hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart 
fent.  
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   A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3720 Sajókaza, Külterület 082/15 
hrsz), mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el.” 

 
2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására 
a Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, 
gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. A 
Közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 60 liter, 110 liter, 120 liter, 
240 liter, 1100 liter űrtartalmúak lehetnek. 

 
3. § A Rendelet 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege: 
a)  60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 11 kg, 
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg, 
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg, 
e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg, 
f) előtömörített hulladék esetén az a)-e) pontokban meghatározottak legfeljebb 

másfélszerese  
lehet.” 

 
4. § A Rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási 
közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonos a közszolgáltató részére 
közszolgáltatási díjat köteles fizetni.” 

5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A háztartási hulladékszállításra és ártalmatlanításra fenntartott 
közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos a 
Közszolgáltató által alkalmazott számlázás alapján – a Közszolgáltató döntésétől 
függően havonta vagy negyedévente – az adott tárgyidőszakra vonatkozóan 
köteles megfizetni.” 

 
6. § Hatályát veszti a Rendelet 21. § (6) bekezdése. 
 
7. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 
(2) A 2.§, 3.§, 4.§ és 5.§ 2015. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
 
 
Kihirdetési záradék:  
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Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. 
december 17. napján kihirdetésre került. 
Edelény, 2014. december 17. 

Vártás József 
jegyző 

 
 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra  bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével (Magyar Árpádné képviselő a szavazásnál nem volt jelen)  – 10 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormán yzati rendeletek 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.7.) önkormányzati 

rendelet 7/B. § (2) és (8) bekezdésében szereplő „Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság” szöveg lép. 
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2.§ A „Környezeti Alap” létrehozásáról szóló 28/2005.(V.31.) önkormányzati rendelet 
3. § (1) bekezdésében szereplő „Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság” szöveg lép. 

 
3.§ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) 
bekezdésében szereplő „Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság” helyébe a „polgármester” szöveg lép. 

 
4.§ Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal rendelkezés 

szabályairól szóló 29/2012.(X.12.) önkormányzati rendelet 
a)  a 8. § (1) és (3) bekezdésében szereplő „Városfejlesztési, Környezetvédelmei 

és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság” szöveg, 

b)  a 9. § c) pontjában szereplő „Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg, 

c) a 10. § (5) bekezdésében szereplő „Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság” szöveg 

lép. 
 
5.§ Hatályát veszti az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának 
támogatásáról szóló 39/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelete. 

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

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. 
december 17. napján kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2014. december 17. 

Vártás József 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
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Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Loj Balázs  alpolgármester a hulladék-szállítási dolgokról tájékoztatja a képviselő-
testületet és a lakosságot. Elmondja, hogy több egyeztetés történt, mert biztosan 
mindenki tudja, hogy a hulladék törvény miatt átalakul a hulladékgazdálkodási 
rendszer és szemétszállítás. Edelény városában október 1-jével a Zöld Völgy Kft. 
végzi a közszolgáltatást, ami az önkormányzat által is birtokolt önkormányzati 
társulásnak a Kft-je. Egyelőre az látszik, hogy nem teljesen tiszta minden kérdés, és 
nem rendezett minden dolog a hulladékszállítással kapcsolatban, de mindig azon 
vannak polgármester úrral, jegyző úrral és Bari Sándor úrral egyetemben, hogy a 
lakosságnak próbálják kiharcolni azokat a dolgokat, amik leginkább az érdekében 
vannak és a lakosság érdekeit szolgálja.  
Több olyan dolog kifogásolható a hulladék-szállításban, amit szóvá is tettek a 
legutóbbi társulási ülésen, ami múlt hét pénteken volt. Egyelőre véleményeltérések 
vannak a szolgáltatóval. Olyan számlát számláztak ki az önkormányzat felé, amit 
nem végeztek el, hanem az önkormányzat végezett el. Rendszeresen nem 
válaszolnak, a megkeresésükre és leveleikre, viszont a múlt hét pénteken egy 
szóbeli ígéretet kaptak Sztupák Péter úrtól, a Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjétől, hogy minden egyeztetésre hajlandóak a polgármester úrral, jegyző 
úrral közösen megbeszélt időpontban eljönni a képviselő-testületi ülésre is, és itt a 
képviselő-testületi tagok kérdéseket tegyenek fel, illetve hogy tájékoztassa őket. 
Reméli, hogy ez a jövőben megvalósul.  
 
Polgármester ezt követően kéri a bizottságok véleményét. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, (Magyar Árpádné 
képviselő a szavazásnál nem volt jelen), majd meghozta a következő:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

156/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással 
kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Beszámoló a települési szilárd hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról szóló beszámolót megismerte, és azt a 
határozat mellékleteként   e l f o g a d j a .  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 

 
Melléklet a 156/2014.(XII.17.) határozathoz 

 
BESZÁMOLÓ 

 
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 

tapasztalatokról 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2014. január 01-től hatályos 2.§ 
37. pontja szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített nonprofit  gazdasági társaság végezhet. 

A szolgáltatást végző szervezet vonatkozásában a Ht. az alábbiak szerint rendelkezik: 

„90. §. (4) A törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 
gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ által 
kiadott minősítést e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. 

(5) Ha a törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó 
szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott 
minősítéssel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési 
önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési 
önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás 
keretében vizsgálja.” 

A törvény rendelkezése okán az Edelény város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási 
Zrt.-vel 2012. október 04-én kötött közszolgáltatási szerződés a Képviselő-testület 119/2013. (VI.19.) 
határozatának megfelelően 2013. december 31-ei hatállyal felmondásra került. 

A közszolgáltatás jogszabályi változásnak megfelelő biztosítása érdekében a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
módosításra került. A módosított megállapodást a Képviselő-testület a 35/2014. (III.19.) 
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határozatával elfogadta. A közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos hatáskört a 
tagönkormányzatok a Társulásra ruházták át, a teljes közszolgáltatási vertikumra kiterjedő 
közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés megkötése a Társuláshoz került. A 
Társulás a törvényi rendelkezésnek megfelelő nonprofit gazdasági szervezetet alapított Zöld 
Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft néven, de a Kft a szolgáltatás ellátásához szükséges 
OHÜ és környezetvédelmi hatósági engedélyek beszerzésének és egyéb működési feltételek 
biztosításának elhúzódása miatt a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak 
2014. szeptember 25-én kötötte meg a Társulással. A Ht. előírásainak megfelelő szolgáltatást 
a Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014. október 01-től kezdte meg városunkban. 

A szolgáltatás 2014. évi folyamatosságának biztosítása érdekében a BAZ Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban Tv.) alapján 
Edelény hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására a 163-15/2013/HULL 
határozatával 2013. december 27-én közérdekű szolgáltatóként a CIRKONT 
Hulladékgazdálkodási ZRt-t jelölte ki. A Tv. 1. §, (7) bekezdése alapján a kijelölés az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 9 hónap 
időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, de legfeljebb 3 hónappal 
meghosszabbítható.  

Az ideiglenes ellátásra vonatkozó megállapodás – tervezetet a CIRKONT ZRt 2014. január 
16-án megküldte Önkormányzatunknak. Még ugyanezen a napon a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésére került sor, ahol az 
önkormányzatok tájékoztatást kaptak a kialakult helyzetről, a megállapodás megkötésének 
esetleges elmaradása miatti következményekről. Az ideiglenes szolgáltatás időtartamára a 
CIRKONT ZRT alvállalkozójaként az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.-
vel megállapodást kötöttünk a közszolgáltatás ellátására. A megállapodás megkötése előtt 
több lépcsős egyeztetési eljárásra került sor, mely eredményeképpen a havi fizetendő díj 
5.098.042,- Ft+ÁFA összegben került elfogadásra. A megállapodás tervezetét a Képviselő-
testület a 10/2014. (II.05.) határozatával jóváhagyta. A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit 
Kft 2014. október 01-től kezdődő közszolgáltatási tevékenysége miatt a BAZ Megyei 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kijelölő határozatát a 136-19/2013/HULL ügyirat számú 
levelében 2014. szeptember 30-án visszavonta. 

A 2014. január 01. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan az ideiglenes 
közszolgáltatás ellátására vonatkozóan beszámolót kértünk az ÉHG ZRt-től. A Szolgáltatónak 
a szervezeti váltás miatt a feladat ellátási kötelezettsége már megszűnt. Boros Béla ügyvezető 
igazgató úr egyéb elfoglaltsága okán írásbeli beszámoló nem készült. Az ÉHG ZRt. a 2014. 
évi szolgáltatási időszakában a települési szilárd hulladék begyűjtésével és ártalmatlanításával 
kapcsolatos feladatait a korábbi időszakhoz hasonlóan jó színvonalon ellátta, ebben az 
időszakban a közszolgáltatással kapcsolatban önkormányzatunkhoz panasz nem érkezett.  

A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről megkezdett szolgáltatási időszak eddigi 
szakaszában a szolgáltatás nem zökkenőmentes. A Zöld Völgy Kft. a nonprofit jelleg miatt 
csak az önköltsége szerinti feladatellátást végzi, és a keletkező települési szilárd hulladékot 
csak a szolgáltatási megállapodás szerinti mennyiségben gyűjti be a lakosságtól. A többlet 
mennyiség térítésmentes elszállítására csak 2014. november 30-ig vállalt kötelezettséget. 
Lehetőség van az egyéni szolgáltatói megállapodások módosítására – többlet díjfizetés 
ellenében 2 db kuka mennyiségű szemét elszállítására – vagy gyűjtőzsák megvásárlására. 
Erőfeszítéseket tettünk, hogy a lakosság a többlet hulladék elszállításához rendszeresítésre 
kerülő zsákokat – bár azok árát magasnak tartjuk – helyben, a Borsodi Közszolgáltató Kft. 
telephelyén is megvásárolhassa, de a Zöld Völgy Kft. eddig nem reagált megkeresésünkre. A 
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megállapodások szerinti hulladék mennyiség elszállítását a Közszolgáltató csak a begyűjtő 
géphez rendszeresített edényzet esetén végzi el. A lakossághoz a korábbi szolgáltatótól 
kihelyezett kukákon kívül új edényzetet illetve azok pótlását a Közszolgáltató nem tudja 
biztosítani, ezt a lakosságnak saját erőből kell megoldania.  

A szelektív hulladékgyűjtés 2014. évi megszüntetése környezetvédelmi okok miatt káros. A 
lakosság részéről is elfogadott és alkalmazott rendszer megszüntetése visszalépést jelent. Az 
erre vonatkozó közszolgáltatás megszüntetését az ideiglenes ellátás időszakában és a jelenlegi 
közszolgáltató is azzal indokolja, hogy a rezsicsökkentett díjból illetve az elfogadott 
önköltségéből már nem tudja kigazdálkodni a lakossághoz menő szelektív hulladék yűjtést, 
csak a gyűjtőszigetek és hulladékudvarok működtetését tudja fenntartani. 

Díjfizetéssel kapcsolatos kérdések: 

A hatályban lévő hulladékról szóló törvény a „szennyező fizet” elvét rögzíti, azaz a 
szolgáltatás díját az ingatlan tulajdonosa/haszonélvezője, használója köteles megfizetni. A 
törvény 47. §. (4) bekezdése szerint a szolgáltatás díját a törvény hatálybalépését követően 
már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozza meg. A Ht.  91. § (2) 
bekezdése szerint a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó 
összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.  

A törvény rendelkezéseire tekintettel Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok megállapításáról, illetve a 
települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 11/2005.(II.28) 
rendeletét hatályon kívül helyezte. Jelenleg az 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet 
szabályozza a települési szilárd hulladék gyűjtésének és ártalmatlanításának a feltételeit.  A 
rendelet 50%-os díjfizetési kedvezményre ad lehetőséget a 65 év feletti egyedülálló 
ingatlantulajdonos kérelmére, amennyiben a havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

Tudni kell azonban, hogy a Ht. rendelkezései szerint minden ingatlan után közszolgáltatási 
díjat kell fizetni, mivel a településen a közszolgáltatás igénybevételének a lehetősége fennáll. 
Az önkormányzati rendeletben rögzített díjkedvezményeket az ingatlan tulajdonosok helyett 
az Önkormányzatnak kell megfizetnie a Közszolgáltató felé. A díjkedvezményeken kívül az 
önkormányzatok terhe a díjhátrálékok megfizetése a Közszolgáltatónak. Ezek behajtása csak a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül történhet hosszú adminisztrációs eljárás 
eredményeképpen, mely eljárások az esetek döntő többségében eredménytelenül záródnak le.  

A Társulási Megállapodás 2014. február 19-i módosítása rögzíti s közszolgáltatónak az 
önkormányzatokra jutó éves önköltségét. Ez Edelény vonatkozásában nettó 73.266.928-, Ft. 
Alapja a közszolgáltató által kimunkált önköltség számítás, mely az éves összköltséget 
lakosság arányosan osztja szét a településekre. A Ht. által szabályozott lakossági 
rezsicsökkentett díj és az intézmények, gazdasági szereplők részére megállapított díjak 
összege előírás szinten 61.176.504,- Ft városunkban. A Társulási Megállapodás 5.2.2. pontja 
alapján amennyiben az önkormányzatok az önköltséghez viszonyított bevételi hiánnyal 
rendelkeznek, a különbözetet évente két részletben (március 15. és szeptember 15. napjáig) 
megfizetik a Társulásnak. Erre hivatkozással 2014. IV. negyedévre vonatkozóan a Társulás az 
Edelényre jutó 12.090.424,- Ft ¼ részének megfizetésére megállapodás tervezetet nyújtott be 
önkormányzatunknak. 



 

107 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató éves önköltsége a díjbeszedés 104.155.373,- Ft költségét is 
tartalmazza -  melyből Edelényre éves szinten 5.338.483,- Ft, negyedévre 1.334.621,- Ft jut – 
a megállapodással szemben véleményeltéréssel éltünk, hiszen a Közszolgáltató a díjbeszedést 
csak 2015. január 01-től végzi Edelényben. Véleményeltérésünkre a mai napig válasz nem 
érkezett. 

A Közszolgáltató jelenlegi díjbeszedési rendszere szerint az Önkormányzat részére előzetesen 
a teljes díj előírásról számlát bocsát ki, a beszedett díjakkal utólag számol el. Ez azt jelenti, 
hogy az Önkormányzat előírás szinten megelőlegzi a szolgáltatás díját az esetleges 
díjhátrálékokkal együtt. A be nem hajtott hátrálékok az Önkormányzat hiányát képezik. 
Megjegyezzük, hogy a Ht. rendelkezése alapján a díjbeszedés már 2014. október 01-től az új 
közszolgáltató kötelezettsége lenne, de felkészülés hiányában ezt Edelényben csak 2015. 
januártól teszi meg. A számlázásokhoz szükséges adatszolgáltatás Önkormányzatunk részéről 
2014. szeptember közepén megtörtént. 

A települési szilárd hulladék begyűjtésének és ártalmatlanításának kötelező feladatellátása a 
jogszabályi változás illetve az új közszolgáltató szervezet megalakulása és a szolgáltatásra 
alkalmassá válása miatt 2014-ben Önkormányzatunkat önhibáján kívül nehéz helyzet elé 
állította.  A törvényi feltételeknek való megfelelés során nem volt lehetőségünk közvetlenül 
beavatkozni a folyamatokba és gyorsítani azt.  Mint az előzőekben leírtakból is kiderül a 
szolgáltatás megkezdése időszakában kell azokat a problémákat megoldani, amelyekre a 
Közszolgáltató nem készült vagy nem készülhetett fel időben. 

Az 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet és a számlázási rendszerünk nem tartalmazza a 120 
literes kukáknál kisebb edényzetre vonatkozó feltételeket. A jogszabály módosítása és az új 
szolgáltató részéről a feladat ellátásban bekövetkező szemlélet változás miatt a lakosság 
igényli a kisebb űrtartalmú gyűjtőedényzet alkalmazásának feltételeit is beépíteni a 
szabályozásba, melyet a Közszolgáltató számlázási rendszerében is át kell vezetni. Az 
önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület külön napirendként tárgyalja. 

A Társulási Tanács 2014.12.12-én 9:30 órától tartja soron következő ülését, melyen 
elhangzottakról a későbbiekben tájékoztatom a Képviselő-testületet.  

 
 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
157/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulásában végzett munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulásában 2014. évben végzett munkájáról, 
annak pénzügyi helyzetéről, a társulási célok 
megvalósításáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
                       
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
158/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati képviselő kieső jövedelmének megtérítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megismerte, és megtárgyalta Korbély Györgyi 
Katalin képviselő asszony kieső jövedelem megtérítése tárgyban 
benyújtott kérelmét. 

2. Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján elrendeli Korbély Györgyi Katalin 
önkormányzati képviselő – 2010. október 3. – 2014. október 11. 
közötti időszakban keletkezett - kieső jövedelmének bruttó 236.697 
Ft, azaz bruttó kettőszázharminchatezer-hatszázkilencvenhét forint 
összegben történő megtérítését. 

3. Képviselő-testület a bruttó 236.697 Ft + járulékok (63.908 Ft), 
összesen 300.605 Ft, azaz háromszázezer-hatszázöt forint összegű 
megtérítés fedezetét a 2014. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Korbély Györgyi Katalin képviselő, osztályok 
 

 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás 4. számú módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  



 

110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
159/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás 4. számú módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás 4. számú módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy 2015. január 1-jétől Abod Község 
Önkormányzatával tartja fenn, illetve működteti tovább az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalt. 

5. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló „Megállapodás” 4. számú 
módosítását 2015. január 1-jei hatályba lépéssel a határozat 1. 
mellékleteként – jóváhagyja. 

6. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló módosított, egységes 
szerkezetű „Megállapodás”-t a határozat 2. mellékleteként – 
jóváhagyja. 

7. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, és az 
egységes szerkezetű „Megállapodás” aláírására.  

 
Határidő: a megállapodás aláírására 2014.12.31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Abod és Szakácsi Község Önkormányzata, osztályok 
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1. melléklet a 159/2014.(XII.17.) határozathoz 
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL  
SZÓLÓ 

 
MEGÁLLAPODÁS  4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött Edelény Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete (3780 Edelény, 
István király útja 52.) képviseli: Molnár Oszkár polgármester), 

másrészről Abod Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete (3753 Abod, Magyar 
út 42. képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett. 

Edelény Város Önkormányzata és Abod Község Önkormányzata a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. március 1. napjától 
létrehozott, és működtetetett Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
és fenntartásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak 
szerint módosítják: 

1. A Megállapodás III. 3. a) pontjának szövegtartalma az alábbiak szerint módosul: 

„a) Abod Község Önkormányzata az Abodi Kirendeltségnél munkát teljesítő 1 fő 
köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségét, cafeteria juttatását 
továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat a mindenkori 
költségvetéséből fedezi.” 

2. A jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Mötv., 
valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3. Jelen megállapodás módosítást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

4. Jelen megállapodás módosítás 2015. január 1-jén lép hatályba. 

Kelt: Edelény, 2014. ………………. hó …. nap 

 
Molnár Oszkár 

 
Rescsánszki Bertalanné 

polgármester polgármester 
Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 

 
Záradék  

A megállapodás módosítást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
159/2014.(XII.17.) határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
…../2014.(XII.04.) határozatával jóváhagyta. 

A  módosított megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében 
ellenjegyzem: 
 
Kelt: Edelény, 2014. ………………. hó …. nap 

P.H. 
Vártás József 
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jegyző 
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1. melléklet a 159/2014.(XII.17.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS   
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL  
 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

amely létrejött Edelény Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete (3780 Edelény, 
István király útja 52.) képviseli: Molnár Oszkár polgármester), és 

Abod Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete (3753 Abod, Magyar út 42. 
képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester) között alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek mellett: 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Edelény Város Önkormányzata és Abod Község Önkormányzata a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közös önkormányzati hivatalt 
hoznak létre Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal néven. 

 
2. A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe: 

3780 Edelény, István király útja 52. 

3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége 
Cím:  3753  Abod, Magyar út 42.  

4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a 
felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal 
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan 
napon belül dönthetnek. 

 
II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései  

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik jelen 
megállapodásban részletezett kiegészítésekkel. 

 
2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, 

munka és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod 
Község Önkormányzatát javaslattételi és véleményezési jog illeti meg. 
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3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod településen állandó 
kirendeltséget működtet az összes Abod települést érintő hatósági, önkormányzati 
és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség munka- és 
ügyfélfogadási rendjére a Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései 
irányadóak.  
 

4. A Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó 
adminisztratív teendők ellátását. 
 

5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen 
történik. 
Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési 
Szabályzat  tartalmazza. 
 

6. Abod Község Önkormányzatának gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös 
Hivatal székhelyén és az Abodi Kirendeltségen osztottan történik. 

7. Abod Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, valamint bizottsági 
ülésein a jegyző, vagy aljegyző, vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. 
A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik. 

8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A 
Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő 
látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik. 

10.  A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint 
(továbbiakban: Kttv.)  pályázat alapján határozatlan időre – Edelény város 
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a 
jegyző javaslatára nevez ki. 

11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c) 
pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az 
egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük 
szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, 
bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás 
visszavonásához és jutalmazásához Edelény város polgármesterének 
egyetértése szükséges. 

13. Az Abodi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő kinevezéséhez, bérezéséhez, 
vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Abod 
Község polgármesterének egyetértése szükséges. 

14. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben a székhely település 
közös önkormányzati hivatalában fogadja az ügyfeleket. 

15. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a 
tárgyévet követő  év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal 
működéséről. 
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16. A Szerződő felek és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a 

folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső 
ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait valamennyi szerződő 
félre, és költségvetési szerveire kiterjedően az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 
belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos 
jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez 
szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a szerződő felek és azok 
költségvetési szerveinek ellenőrzése tekintetében a szerződő felek költségvetését 
terheli, melyet a Hivatal részérére megtérítenek. A belső ellenőr feladatát a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban külön megbízási szerződés 
részletezi. 

 
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása 

 
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által 
ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, 
e célra elkülönített számlára folyósít. 
 

2. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre 1 fő abodi 
kirendeltségen dolgozó köztisztviselő személyi juttatás, járulékaival és az éves 
képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések 

Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben 
tervezik. 

3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: 

a) Abod Község Önkormányzata az Abodi Kirendeltségnél munkát teljesítő 1 fő 
köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségét, cafeteria juttatását 
továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat a mindenkori 
költségvetéséből fedezi.  

b) Edelény Város Önkormányzata a) ponton felüli munkavállalók bérét és 
járulékait, utazási költségtérítését, cafeteria juttatását, továbbá a közszolgálati 
szabályzatban foglalt juttatásokat egyrészről a mindenkori költségvetési törvény 
közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt 
saját forrásból finanszírozza. 

c) Abod Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és 
valamennyi működési költségét saját költségvetéséből finanszírozza. 

4. Abod Község Önkormányzata vállalja, hogy a III. 3. a) pont szerinti összeget 
költségvetésébe betervezi, és az összeget minden hónap 5. napjáig átutalja az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal számlaszámára. 

5. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
irányadó eljárást az alábbiak szerint állapítják meg: 

Amennyiben Abod Község Önkormányzata a költségeket határidőre nem fizeti 
meg, annak teljesítésére Edelény Város polgármestere két ízben, ajánlott levélben 
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– 8 napos fizetési határidővel – hívja fel. A második fizetési felszólítás 
eredménytelensége esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési 
megbízás benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának számlavezető 
pénzintézete irányába. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén 15 
napon belül – ismételten sor kerül beszedési megbízás benyújtására, melynek 
ismételt eredménytelensége után Edelény Város Önkormányzata peres úton 
érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod Község Önkormányzatát 
kamatfizetési kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő 
kiadások terhelik. 

6. A székhely és társult önkormányzat közös önkormányzati hivatal feladatainak 
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az 
ingóságokat térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adják. 
Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat 
saját forrásai szerint gondoskodik. 

 
IV. Átmeneti és záró rendelkezések 

 
1. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati 

hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város 
Polgármestere dönthet úgy, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 58 §-a, valamint a Mötv. 146/C- § (2) bekezdése értelmében 
Edelényi Város Önkormányzat Jegyzőjét – annak egyetértésével –a közös 
önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja. 
 

2. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város 
Polgármestere dönthet úgy, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint a Mötv. 146/C. § (2) 
bekezdése értelmében Edelény Város Önkormányzat aljegyzőjét – annak 
egyetértésével és Edelény Város Önkormányzat Jegyzőjének javaslatára – a 
közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan 
ideig tovább foglalkoztatja. 

3. Jelen módosított megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek 
jóváhagyását és a polgármesterek aláírását követően 2015. január 1-jén lép 
hatályba. 

4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk. 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Edelény, 2014. ………………. hó …. nap 

 

 
 

Molnár Oszkár 

 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester polgármester 

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 
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Záradék  

A módosított megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
159/2014.(XII.17.) határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
…../2014.( XII.03.) határozatával jóváhagyta. 

A  módosított megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében 
ellenjegyzem: 
 
Kelt: Edelény, 2014. ………………. hó …. nap 

 

P.H. 
Vártás József 

jegyző 
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Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásá ról és fenntartásáról szóló 

megállapodásához 

FELHATALMAZÁS  

………………………………… 

hitelintézet neve és címe 

Edelényben 2013. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodás III/5. pontja alapján 
…………………Önkormányzata (………………………………….u……. sz., képviseli: 
……………………………………………polgármester) felhatalmazza Edelény Város 
Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám: 
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat, 
hogy a megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél 
vezetett ……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, 
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti 
elévülési határidőn belül. 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város 
Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt 
be a hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos 
és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

Kelt: ………..év…………………….hó……nap. 

      ……………………………………………………….. 

     számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

 

Záradék:  

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás  
visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával 
történhet. 

 

                                                                 
………………………………………………………….. 

       hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.) 
 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester az alábbiakban ismerteti a jegyzői módosító javaslatot: 
A határozati javaslat mellékletét képező SZMSZ V. fejezet 3.2.17 pontjában szereplő 
„és Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész 
kerüljön törlésre. A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot:  
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
160/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának a 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 által (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 119/2014. (IX.24.) határozattal 
jóváhagyott Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata 2014. december 31. napjával hatályát 
veszti. 
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2. 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 .  

3. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. 
január 1. napján lép hatályba.   

4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának hirdetőtáblán 
történő kifüggesztését, és honlapon való közzétételét. 

Határidő: azonnal, illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 Értesül: osztályok, Abodi Kirendeltség, honlap 
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Melléklet a 160/2014.(XII.17.) határozathoz 
 
 
 
 

 
 

 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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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 irányítása 
 

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,  
 Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 
  
4. KÖH felügyeleti szerve: 

            Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  
 

5. A KÖH törzskönyvi azonosító szám: 812203 

 

6. A KÖH költségvetési számlaszáma:  12046102-01384644-00100009 

 

7. A KÖH számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt. Kazincbarcika 

 
8. A KÖH KSH statisztikai számjel: 15812209-8411-325-05 
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9. A KÖH vállalkozási tevékenységei: Vállalkozási tevékenységet 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 polgármestere irányítja, és a hivatal jegyzője vezeti.  

 
13. A KÖH működési területe: 

 

13.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, 
birtokháborítási, hagyatéki, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény város, 
Abod község 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. 

 

2. A KÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek 
munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése. 
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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: 
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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. 

 

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 az Edelényi Lengyel, Ruszin és 
Cigány, az Abodi Roma és Ruszin 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, 
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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. 

 

IV. 
 

A jegyző, az aljegyző 
 

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) meghatározza az osztályvezetők feladatát, 
c) döntésre előkészíti a polgármester(ek) hatáskörébe tartozó államigazgatási 

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

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

KÖH tevékenységéről, 
k) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a KÖH 

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

kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről, 
m) gondoskodik a KÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés 

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

területén, 
p) ellátja a választással kapcsolatos feladatokat, 
q) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, 
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r) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület(ek) működéséről, 
közérdekű döntéseiről, valamint a KÖH aktuális, az állampolgárok széles körét 
érintő feladatairól. 

s) közvetlenül irányítja a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport munkáját. 
 

 

2. Aljegyző  

 

2.1. Polgármester – a jegyző javaslatára – a jegyző helyettesítésére aljegyzőt nevez ki. 
2.2. Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 

a) az aljegyző vezeti az Igazgatási és Szociális Osztályt, ellátja az Igazgatási és 
Szociális Osztállyal összefüggésben az V.2.1.1. pontban az osztályvezetők részére 
meghatározott feladatokat 

b) Az aljegyző segíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi 
felügyeleti és hatósági feladatainak ellátását, 
ba) a jegyző felhatalmazása alapján képviseli a KÖH-t. 
bb) részt vesz a képviselő-testületi (bizottsági) üléseken tanácskozási joggal 

 
 

V.  
 

A  KÖH belső szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti főbb feladatok 

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

 

 A KÖH belső szervezeti tagozódása:  
 

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

 
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 és munkakör módosítást hajthat végre.  
 
2. Tagozódás szerinti főbb feladatok 

 

2.1. Osztályvezetők 
 



 

18 

 

A(z) Jegyzői Titkárságot és a Pénzügyi Osztályt az osztályvezetők, az Igazgatási és Szociális 
Osztályt az aljegyző, a Kistérségi Osztályt a jegyző vezeti. Az osztályok csoportokra 
tagozódhatnak.  
Az osztályvezetők határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat és munkaköri leírásukat a 
jegyzőtől kapják.  
Továbbiakban ahol a dokumentumban osztályvezető(k) megnevezés szerepel, azon éretni kell 
az osztályt vezető jegyzőt és aljegyzőt is. 
A csoportvezetők feladatait a jegyzővel történt egyeztetés alapján az osztályvezetők a 
csoportvezető munkaköri leírásában határozzák meg. 
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 osztályvezető általános feladatai:  
 

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

b) felelős az osztály egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű működéséért, 

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, 
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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 ügyintézők 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 ügykezelők 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 Titkárság szervezeti egységhez tartoznak.  

 

3. A  KÖH  belső szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes feladatai 

 

3.1. Polgármesteri Kabinet 
 

3.1.1. Idegenforgalmi, városmarketing feladatok: 

a) testvérvárosi kapcsolatok szervezése,  
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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 működése: 

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, 
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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. – , 

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. Tisztségviselők munkáját segítő 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”, 
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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 jegyzői feladatok ellátása: 
 

a) az óvodai beiratkozások előkészítése, 

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

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 közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok: 
 

a) a közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel, 

b) a közművelődési intézmény vezetői pályázati eljárásának előkészítése, 
lebonyolítása, 
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c) városi rendezvények szervezésének segítése, 

d) intézményszerkezeti változtatások előkészítése, 

e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításába 

 

3.2.6. Szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos 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 feladatok: 

 

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, 

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

h) kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján megvalósuló 
beruházásokban, 
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i) építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési engedélyek 
kiadásánál. 

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 kommunális 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, 

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

 

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. 

 

3.2.11. Közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok: 
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, 
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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, 

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

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. Iktatási feladatok: 
 

a) elvégzi a KÖH-hoz beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét, csoportosítását 
szignáláshoz, 

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. 

 
 

3.2.17. Egyéb feladatok: 
 

a) ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások, a népszavazások, 
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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 üléseiről jegyzőkönyv elkészítése, 

g) egyházakkal kapcsolattartás. 

 
 

3.2.18. Abodi Kirendeltség feladatai: 
 

Abod települést érintő önkormányzati hatósági, és pénzügyek helyben történő intézése 
keretében a kirendeltségen dolgozó ügyintéző feladatellátása során: 
a) ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, 

b) ellátja a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat,  

c) kezeli a házi pénztárat és végzi a banki utalást, 

d) ügyfélfogadást tart,  

e) és ellátja az egyéb rábízott feladatokat. 

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

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 feladatok: 
a) a 2012. évi II. törvény hatályba lépése előtt kiszabott pénzbírságok, illetve a bíróság 

által kiszabott pénzbírságok tekintetében a végrehajtási eljárás lefolytatása (adók 
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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, tényállás tisztázása, eljárás felfüggesztése, 

elintézési határidő meghosszabbítása, egyezség jóváhagyása, határozathozatal 

b) birtokvédelmi ügyeket érintő határozatok, végzések meghozatala (kötelezést 
tartalmazó döntés, elutasítás vagy egyezség jóváhagyása), 

c) bírói út igénybevételének lehetőségéről való tájékoztatás. 

 

3.4.3.  Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
a) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok valamint a 

halotti anyakönyvek vezetése, dokumentumok kiállítása, kiadása, 

b) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok valamint a 
halotti betűrendes névmutató vezetése, 

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

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

m) születendő gyermek esetében apai elismerő nyilatkozatok megtételének intézése. 

 

3.4.4. Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 
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. 

 
3.4.7. Építéshatósági  feladatok: 

 

3.4.7.1. Elsőfokú építésügyi hatósági jogkörében (illetékességi területén) eljárva 
lebonyolítja az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos alábbi építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokat: 
a) építési engedélyezési eljárás, 
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b) az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás, 

c) használatbavételi engedélyezési eljárás, 

d) fennmaradási engedélyezési eljárás, 

e) bontási engedélyezési eljárás, 

f) az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása, 

g) tudomásulvételi eljárások 

ga) jogutódlás tudomásul vétele 
gb) használatba vétel tudomásul vétele, 
gc) veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele 

h) hatósági bizonyítvány kiállítása, 

i) az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása, 

j) építésügyi hatóság kötelezési eljárás ( engedélyezési eljárással 
összefüggésben kerítés-, támfal építésének, bontásának elrendelése), 

k) hatósági kötelezés esetén az elrendelt jogerős és végrehajtható kötelezettség 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése, 

l) a kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett terhére hatósági úton a 
munkálatok elvégeztetése, 

m) 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, 

 

3.4.7.2. Fentieken túl az elsőfokú 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) a tervtárat kezeli és a benne lévő műszaki terveket és dokumentumokat az 
előírásoknak megfelelően megőrzi, 

d) a házszámozás rendjéről valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtása. 
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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. 

 
3.4.9. Szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: 
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. 

a) ellátja a rendszeres és esetenkénti támogatások megállapításával kapcsolatos 
feladatokat a tényállás tisztázása után a szükséges hiánypótlásokat teljesítve,  
feladatkörében eljárva döntéselőkészítő feladatot lát el: 

a.a) önkormányzati segély 

a.b) lakásfenntartási támogatás 

a.c) köztemetés 

a.d) aktív korúak rendszeres segélyezése 

a.e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

a.f) méltányossági alapon megállapítható közgyógyellátás 

a.g) egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyezése 

 
b) előkészíti a Humánpolitikai Bizottság döntéseit, illetve azokról jegyzőkönyvet 

készít 
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c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetésének 
elrendelése 

 

d) Támogatások kifizetéséhez utalási lista készítése. 

 

e) Szociális ellátások elbírálásához szükséges valamint hatósági megkeresésekre 

     történő környezettanulmány készítése. 
f) Jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

 

g) Statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 

 

h) Szolgáltatástervezési koncepció döntésre előkészítése, felülvizsgálata,   
aktualizálása. 

 

i) Folyamatos együttműködés, kapcsolattartás az Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központtal, a Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézményével,  az álláskeresők 
ellátása érdekében az Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

 
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, üzletfeliratok, fogyasztók 
tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi követelményeinek ellenőrzése, 

e) mozgóárusítás engedélyezése, 

f) statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett 
változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 

g) nyilvántartja a vendéglátó üzletekben üzemeltetett szerencsejátéknak nem minősülő 
szórakoztató játékokat, 

h) ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles 
tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, 
a nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, 
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i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, a 
nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági ellenőrzés, 

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

k) a fogyasztói panaszok kivizsgálásánál együttműködik a fogyasztóvédelmi 
hatósággal, 

l) tolmácsigazolvány, szakfordítói igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése, 

m) zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, ellenőrzése, 

n) hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok alapján, 

o) illetékességi területen kívül kijelölés alapján eljárások lefolytatása, 

p) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének 
bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, 

q) gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása, 

r) a termőföldre vonatkozó elővásárlási- és elő haszonbérleti jog gyakorlásának 
szabályairól szóló rendelet alkalmazása keretében az ajánlatok kifüggesztése, 
iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a kormányzati portálon. 

 

3.4.11. Állategészségügyi, mezőgazdasági 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) eb oltás megszervezése,  

e) állattartási és állatvédelmi ügyek,  
f) méhészek és méhvándorlás nyilvántartása, 
g) parlagfű mentesítése (allergiát okozó nyomnövények elszaporodásának 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok), 
h) halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak), 
i) veszélyes állatok tartási engedélyének kiadása, 
j) fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás, 
k) járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés, szúnyog- és 

rágcsálóirtás megszervezése, 
l) gyepmesteri feladatok koordinálása, befogott állatok elhelyezése. 
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3.4.12. Közterület-felügyelői feladatok: 
a) a település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az észlelt 

hiányosságok megszüntetése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

b) közterület-használati engedélyek kiadása és nyilvántartása, 

c) a közterület használatával kapcsolatos helyi rendeletek előkészítése, javaslat tétel 
közterületi díjakra, 

d) a közterületen folytatott - engedélyhez kötött - kereskedelmi tevékenység 
jogszerűségének ellenőrzése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

e) Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, 
tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének megszervezése, 

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, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

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 szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon és 
összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg, (közterület-felügyelő alkalmazása 
esetén) 

n) a napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, a befizetések 
teljesítését - egyeztetve a Pénzügyi Osztállyal - rendszeresen figyelemmel kíséri. 

 

3.4.13. Ingatlangazdálkodással összefüggő feladatok: 
a) nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos 

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

a.b) 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. 

c) első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek fogadása, ellenőrzése, helyszínelések 
lebonyolítása. Képviselő-testületi előterjesztések készítése.  

d) a Humánpolitikai Bizottság munkájában (helyszíni környezettanulmány), illetve a 
bizottsági üléseken való részvétel, 

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

 

f) 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 (fakivágás engedélyezése, 
közterület használata, talált tárgyak kezelése stb.). 

 

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, 
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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, 

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,  
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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,  

d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére, stb, 
vonatkozó pályázatokban való közreműködés, 

e) az önkormányzat  

e.a) forgalomképtelen törzsvagyonának, 
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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. 

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

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

a.i) A meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatok előzetes ellenőrzése, 
előkészítése.  

a.j) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  
 

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. 
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b.b) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 
átvezettetése.  

b.c) A változásnak az ingatlankataszteren, eszköznyilvántartásban történő 
átvezetése. 

 
c) első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos szerződések megkötése, 

szerződések módosítása. Gondoskodik a támogatásnak megfelelő mértékű 
jelzálogjog, illetve terhelési és elidegenítési tilalom illetékes Körzeti 
Földhivatalnál történő bejegyzéséről. Támogatottak nyilvántartásának naprakész 
vezetése, rendelet módosításának előkészítése 

 
d) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok 

hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és az erre vonatkozó 
önkormányzati rendeletben, illetve határozatokban foglaltak végrehajtása. 

 
 

Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
 

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 Osztály 
 

a) ellátja Edelény és térsége fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ezzel 
összefüggő pályázatokat előkészíti, 
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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 működésével 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. 

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 ügyintéző látja el – legfeljebb az ok 
felmerüléséről számított hat hónap időtartamra.  
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c) az osztályvezetőt az érintett köztisztviselő, a munkaköri leírásában foglaltak 
szerint helyettesíti.  

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 bélyegzők 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.  

 

4. A KÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje 

 

4.1. Ügyfélfogadási rend 

 

4.1.1. A polgármester és a jegyző fogadóórái: 

 
 

• polgármester:  minden hónap első hetének pénteki napján  

 9.00 órától 12.00 óráig. 
 

• jegyző:  minden hét szerdai napján  
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  9.00 órától 12.00 óráig. 
 

4.1.2. A KÖH ügyintézőinek 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 ügyfélszolgálat 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 anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles 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. 

Munkaközi szünet nem vehető igénybe, ha a napi munkavégzés a 6 óra időtartamot 
nem éri el. 
 

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. 
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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 Osztály 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,  
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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.  

 

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 ügyintézője 
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. 
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9. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-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.  

 
VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 
 

 

1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. 
január 1. napján lép hatályba.  

 

2. A hatályba lépésével egyidejűleg a 57/2013. (III.20.) határozattal jóváhagyott és 
116/2013. (VI.19.) határozattal kiegészített Edelényi Közös Önkormányzati 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 
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• 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 

• 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 
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• 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 ,  2014. december 17.  

 
 

 Vártás József  Molnár Oszkár  
      jegyző    polgármester 
 
 
 Záradék: 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Edelény 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2014. (XII.17.) határozattal jóváhagyta. 
Az egységes szerkezetbe foglalt Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre 
került.  
 
Hatályba lépésének időpontja: 2015. január 1.  
 
Edelény, 2014. december 17. 
 
  Vártás József 

jegyző 
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1. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  SZMSZ-éhez: 

 
 

 EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁB RÁJA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester  
 
 
 

Alpolgármester 

Aljegyző 
 

Jegyző 

Jegyzői 
Titkárság 

Pénzügyi 
Osztály 

Igazgatási és 
Szociális 
Osztály 

Kistérségi 
Osztály 

Polgármesteri 
Kabinet 

 

Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Csoport 

Építéshatósági 
csoport 
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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 (fő) 
 

 Jegyző, aljegyző 2 
1. Polgármesteri Kabinet 1 
2. Jegyzői Titkárság 17 
 Abodi Kirendeltség 1 

3. Pénzügyi Osztály 12 
4. Igazgatási és Szociális Osztály 9 
6. Kistérségi Osztály 2 

Összesen:                                                                                                  44 
 



 

 

3. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez 
 

K I M U T A T Á S  
 

a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról 
 

Hivatalvezető:   jegyző              1 fő 
aljegyző:                                    1 fő 

POLGÁRMESTERI KABINET  
1. főtanácsadó 1 fő 

 

JEGYZŐI TITKÁRSÁG  
1. osztályvezető 1 fő 

2. civil és nemzetiségi referens 1 fő 

3.  szervezési referens  1 fő 

4. jogi és pályázati referens 1 fő 

5. közfoglalkoztatási referens 1 fő 

6. városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző 3 fő 

7. informatikus 1 fő 

8. titkársági ügyintéző 1 fő        

9. Abodi Kirendeltség  - ig. ügyintéző  1 fő 

10. titkárnő 2 fő 

11. iktató/irattáros 2 fő 

12. közbiztonsági referens/gondnok/gk.vezető 1 fő      MT. hatálya alatt áll 

13. kézbesítő 1 fő       MT. hatálya alatt áll 

14. takarító 1 fő       MT. hatálya alatt áll 

Összesen: 18 fő 
 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY  
1. osztályvezető 1 fő 

2. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 fő 

3. pénzügyi ügyintéző 6 fő 

4. adóügyi ügyintéző 2 fő 

5. pénztáros 1 fő 

6. titkárnő (pénzügyi ügyintézői álláshelyen) 1 fő 

Összesen: 12 fő 
 

 
 

IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY  



 

 

1. anyakönyvvezető/népesség 1 fő 

2. igazgatási és szociális ügyintéző 5  fő 

3. építéshatósági ügyintéző 2 fő  (ebből 1 fő csoportvezető) 

4. ügykezelő 1 fő 

Összesen: 9 fő 
 

KISTÉRSÉGI OSZTÁLY  
1. ügyintéző 1 fő 

2. pénztáros 1 fő 

Összesen: 2  fő 
 

 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 44 fő 
 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
161/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 



 

 

Tárgy:  Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása 
alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások 
alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
által ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2015. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 

Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül:  Titkárság, intézmények 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
  

 
 

2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

 
     Készítette:  
 
 
              Pachmanné Tóth Anita 
                                    belső ellenőrzési vezető  
 
Záradék:  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2014.(XII.17.) határozatával, 
a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta. 

 
Edelény, 2014. december 17.      

Vártás József 
jegyző 



 

 

 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 
ellenőrzési tervet a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Az új 
Ötv. 119. § (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső 
ellenőrzés működtetéséről, továbbá, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése 
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  

A 2015. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A 2015. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése 
és a jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek került 
sor.  

A belső ellenőrzési stratégia célja, hogy segítse az önkormányzati célok elérését, 
továbbá, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, 
eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott 
feladat ellátási követelmények megfelelő teljesítése mellett és, hogy megfelelő 
áttekintést biztosítson az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak a következő célok: 
- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 

gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 

használattól. 
 

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer, vagyis a – szervezet 
minden szintjén érvényesülő – megfelelő 
- kontrollkörnyezet, 
- kockázatkezelési rendszer, 
- kontrolltevékenységek, 
- információs és kommunikációs rendszer, és 
- nyomon követési rendszer (monitoring) 
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak 
tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   
- korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az 

intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzése, a javaslatok 
hasznosulásának kontrollja, 

- a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzatok megalakulásának 
következtében a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének 
biztosítása, a pénzügyi-számviteli szabályzatok meglétének, aktualizálásának 
ellenőrzése, 

- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kötelezettségvállalás kezelésének 
rendje, a pénz- és értékkezelés szabályszerűsége. 



 

 

Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a 
magas, illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2015. évi ellenőrzési tervbe. 



 

 

2015. évi ellen őrzési terv 
 
 

1. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedés  

Az ellenőrzés célja: 

A konyha gazdaságos, hatékony és szabályszerű 
működtetése 
Az élelmezési nyersanyag felhasználás 
szabályszerűségének biztosítása 
Az élelmiszerek készletgazdálkodásának szabályszerű 
biztosítása 
A térítési díjak szabályszerű megállapításának és 
beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum, mint Edelény Város Önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: 

Kockázatelemzés 2014/7. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév (áthúzódó) 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

20 revizori munkanap  

 
2. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedés  

Az ellenőrzés célja: 

A konyha gazdaságos, hatékony és szabályszerű 
működtetése 
Az élelmezési nyersanyag felhasználás 
szabályszerűségének biztosítása 
Az élelmiszerek készletgazdálkodásának szabályszerű 
biztosítása 
A térítési díjak szabályszerű megállapításának és 
beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő költségvetési 
szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata  



 

 

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2014/6. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév (áthúzódó) 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

20 revizori munkanap  

 
3. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A kötelező gazdálkodási szabályzatok meglétének 
tárgyában lefolytatott 8/2013. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Szabályzatok tételes ellenőrzése 
Azonosított kockázati 
tényezők: 

Kockázatelemzés 2015/1. 

Az ellenőrzés ütemezése:   2015. I. negyedév  
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
4. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A házipénztár-kezelés tárgyában lefolytatott 1/2014. 
számú ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Abod Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/9. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. II. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

5 revizori munkanap  

 
 



 

 

5. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A házipénztár-kezelés és a kötelezettségvállalások 
kezelése tárgyában lefolytatott 3/2013. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2015/1. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. II. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
 
6. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A pénzkezelés és a kötelezettségvállalások 
kezelésének tárgyában lefolytatott 1/2014. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/14. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

5 revizori munkanap  

 
 
7. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság ellenőrzése  



 

 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése  

Azonosított kockázati 
tényezők: 

Kockázatelemzés 2015/5. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
8. számú ellen őrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése  

Azonosított kockázati 
tényezők: 

Kockázatelemzés 2015/4. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. számú ellen őrzés 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 2013. évi közfoglalkoztatás tárgyában lefolytatott 
5/2014. számú ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 



 

 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A bizonylatok, dokumentumok, elszámolások tételes 
vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/3. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
10. számú ellen őrzés 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság és a bizonylati rend kialakítása  

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő bizonylatok és bizonylati rend 
kialakítása útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A szabályzatok elemzése, értékelése, a bizonylatok 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: 

Kockázatelemzés 2015/10. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

5 revizori munkanap  

 
Mellékletek:  

1. Kockázatelemzés 
2. 2015. évi munkaterv a munkerőkapacitás meghatározásához 
3. Képzési terv 
4. Létszám és erőforrás 
5. Ellenőrzések 
6. Tevékenységek 

 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.) 



 

 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
162/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 

 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 
2015. évi „Munkaterv”-ét a határozat mellékleteként                              
j ó v á h a g y j a.  

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület 2015. évi jóváhagyott 
munkatervében meghatározott időpontoktól eltérjen. 

 

Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 
Határozatról értesül:  Osztályok, Képviselők, Bizottsági 

tagok, Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft., Intézmények, 
érintettek 

 
 
 

Melléklet a 162/2014.(XII.17.) határozathoz 
 

 



 

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2015. ÉVI 
MUNKATERVE 

 
 

 
 
 

 
Z á r a d é k :  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi „Munkaterv”-ét a 
162/2014.(XII.17.) határozatával   j ó v á h a g y t a. 

 
 

Vártás József 
jegyző 



 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
 
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon 

délelőtt 9.00 órától tartja: 

• 2015. február 12. (csütörtök) 
• 2015. március 19. (csütörtök) 
• 2015. április 23. (csütörtök) 
• 2015. május 21. (csütörtök) 
• 2015. június 25. (csütörtök) 
• 2015. szeptember 24. (csütörtök) 
• 2015. november 26. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2015. december 17. (csütörtök) 

 

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

II. A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Városháza díszterme 
 (3780 Edelény, István király útja 52.) 

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

előterjesztésre: 
 

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

 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló 

évente egy alkalommal kerül előterjesztésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 12. (CSÜTÖRTÖK)  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségve téséről szóló 

4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
2./  Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségve téséről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
3./ Edelény Város Önkormányzat adóságot keletkeztet ő ügyeleteib ől eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
4./  Edelény Város Önkormányzat 2015. évi közbeszer zési tervének 

elfogadásáról 
 

Előadó:      jegyző 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2014 . évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők 
 

6./ Beszámoló a M űvelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum 2014. évi munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 



 

 

7./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Köz pont 2014. évi 
munkájáról 
 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

 
8./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivat al munkájáról 

 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
9./ Bizottságok 2015. évi munkatervének ismertetésé ről 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
 
10./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

 
11./ Gazdasági Program elfogadásáról 

 
 Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2015. január 26.  

 
 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. MÁRCIUS 19. (CSÜTÖRTÖK) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetér ől 

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

 vezetője 
 
2./ A szociális ellátásokért fizetend ő intézményi térítési díjakról szóló 

4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Igazgatási és Szociális Osztály   
 vezetője 

 
3./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum  2015. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2015. március 9.  

 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. ÁPRILIS 23. (CSÜTÖRTÖK) 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségve tésének 

végrehajtásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

2./ A 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

  
3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 

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

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Kistérségi Hivatal vezetője 
 
4./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásár ól, a Gyermekjóléti 

Szolgálat m űködésér ől 

 
Előadó:      jegyző,  

Intézmény vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője 

 
 
5./ Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgá ltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 

 
Előadó:      szolgáltató ügyvezetője 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltató 

 
 
 
6./ Javaslat a 2015. évi nyersanyagköltség megállap ítására, intézményi 

térítési díjak megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 



 

 

      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző 
A napirend tárgyalásához külön meghívott:  

Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
 Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum 
igazgatója 

 
 

Előterjesztések leadásának határideje:  2015. április 13. 
 
 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. MÁJUS 21. (CSÜTÖRTÖK) 
 

N A P I R E N D 
 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. é vi mérlegbeszámolójának, 

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

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
 
2./ Tájékoztató a Vízi-közm űvek üzemeltetésér ől 

Előadó:  ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2015. május 11. 

 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. JÚNIUS 25. (CSÜTÖRTÖK) 
 

N A P I R E N D 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvet ésről szóló 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
    

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

2./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2015. június 15.  
 

 
 
 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. SZEPTEMBER 24. (CSÜTÖRTÖK) 
 

N A P I R E N D 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségve téséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves ga zdálkodásáról 

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

3./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

 Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
4./ Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/201 5. tanévi munkájáról 

 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./ Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcs őde 2014/2015. nevelési 

év munkájáról 
 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2015. szeptember  14. 

 

 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. november 26. ( CSÜTÖRTÖK) 

 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Edelény Városi Önkormányzat 2016. évi bels ő ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
2./ Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználá sáról, tájékoztató a 

környezet-állapot felmérésr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2015. november 1 6. 
 

 

 

 

 

2015. november 26. ( CSÜTÖRTÖK) 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 



 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. december 17.  (CSÜTÖRTÖK) 

 

N A P I R E N D 
 

1./ Beszámoló a városban végzett települési folyéko ny kommunális 
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról  

 
Előadó:      ÉRV Zrt. vezérigazgatója 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

 
2./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállít ással kapcsolatos 

feladatokról és tapasztalatokról 
 
Előadó:      közszolgáltató ügyvezetője  
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: közszolgáltató ügyvezető igazgatója 
 

3./ Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról  
 

Előadó:      bizottság elnöke 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 
 

4./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

5./ Képvisel ő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

6./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Töb bcélú Társulásában 
végzett munkájáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2015. december 7 . 
 
 
 
 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  



 

 

 
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési tervének 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra  bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
163/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített 

közbeszerzési tervének módosításáról  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város 
Önkormányzatának 2014. évi – módosított - összesített 
közbeszerzési tervét – a határozat mellékleteként - j ó v á h a g y j a.  

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
módosított Edelény Város Önkormányzat 2014 évi összesített 
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő 
közzétételét. 

Határidő:azonnal 
Felelős:polgármester 
Értesül:osztályok 
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Melléklet a 163/2014.(XII.17.) határozathoz 

 

 
Edelény Város Önkormányzatának  

2014. 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       

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-
0069 azonosítószámú 
projekt keretében Edelény 
Város Árvíz 
rekonstrukciója  

45232300-
5 
45213316-
1 
45231300-
8 

Nemzeti 
eljárásrend 

96.675.204 2014. I. negyedév 2014.06.30.. Európai Uniós forrás 

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-
0051 azonosítószámú 
projekt keretében az 
Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex 
fejlesztése 

45210000-
2 

Nemzeti 
eljárásrend 

39.815.792 2014. II. negyedév 2014.12.18. Európai Uniós forrás 



 

 

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 

Az ÉMOP-4.2.1/A-11-
2012-0007 azonosítószámú 
projekt keretében a 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
építési rekonstrukciója 

45210000-
2 

Nemzeti 
eljárásrend 

67.862.429 2014. II. negyedév 2014.12.08. Európai Uniós forrás 

Salakos futópálya és 
egyéb sportpályák építése 

45000000-
7 

Nemzeti 
eljárásrend 

24.500.000 2014. II. negyedév 2014.10.28. 
Belügyminisztérium+ 

Saját forrás 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2F-
2011-0009” projekt 
keretében a  
”Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása” – 
kiegészítő építési 
beruházás  

45210000-
2 

Nemzeti 
eljárásrend 

3.220.000 2014. II. negyedév 2014.07.16. Európai Uniós forrás 

Vállalkozási szerződés 
keretében villamoshálózat 
fejlesztése az Edelényi 
egészségügyi 
intézményben 
 

45310000-
3 

Nemzeti 
eljárásrend 

5.472.440 2014. III. negyedév 2014.11.23. Saját forrás 



 

 

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 

Épületenergetikai 
fejlesztés, megújuló 
energiaforrás 
hasznosításával 
kombinálva az edelényi 
Időskorúak Szociális 
Otthonában KEOP-
4.10.0/F 

09331000-
8 
45321000-
3 
45421100-
5 
45300000-
0 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

80.000.000 2014. III. negyedév 2015.04.30 Európai Uniós forrás 

 

Edelény, 2014. december 17. 

 
 
 

Molnár Oszkár 
 polgármester 

 



 

 

16./ Napirendi pont tárgya:  
 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló együttműködési 
megállapodás-tervezet elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
164/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló 

együttműködési megállapodás tervezet elfogadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásáról szóló 
együttműködési megállapodás tervezet elfogadásáról” szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 
Belügyminisztériummal kötendő Integrált Településfejlesztési Stratégia 
(ITS) kidolgozásáról szóló együttműködési megállapodás tervezet 
megismerte és azt a határozat mellékleteként elfogadja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

kötelezettség vállalásokra és az együttműködési megállapodás 
aláírására, valamint a kapcsolattartó személyének kijelölésére. 

Határidő: 2014. december 20. 
Felelős: polgármester 

          Értesül: BM, osztályok 
 
 
 
 
 
 



 

 

Melléklet a …/2014.(XII….) 
határozathoz 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
165/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, 
az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és az Edelényi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttm űködési 
Megállapodás ”-okat  felülvizsgálta. 

 
2. Képviselő-testület az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő „Együttm űködési Megállapodás” -t a határozat 1. 
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja . 

 
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 85/2012. (IV. 

25.) határozatával és az Edelény Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 15/2012. (IV. 16.) határozatával jóváhagyott 
„Együttműködési Megállapodás” a jelen határozat 1. mellékleteként 
elfogadott Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával 
egyidejűleg hatályát veszti. 

 
4. Képviselő-testület az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő „Együttm űködési Megállapodás” -t a határozat 2. 
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja . 

 



 

 

5. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 159/2013. 
(VIII. 06.) határozatával és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 23/2013. (VIII.30.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen 
határozat 2. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás 
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
6. Képviselő-testület az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő „Együttm űködési Megállapodás” -t a határozat 3. 
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja . 

 
7. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 160/2013. 

(VIII. 06.) határozatával és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 27/2013. (VIII.09.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen 
határozat 3. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás 
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
8. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások 

aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    elnök 

        Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály 
 



 

 

 
1. melléklet a 165/2014.(XII.17.) határozathoz 

 
       

MEGÁLLAPODÁS  
 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. szám, 
adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592  képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
(a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. 
szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 762812 Képviseli: Molnár Imre József 
elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 80. § (2) 
bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény 
szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges 
helyiséghasználatot.  
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 3780 Edelény, 
Bányász út 2. szám alatti ingatlanban történik. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján 
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, (meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz 

szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt 
ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a közfoglalkoztatási 
program ügyintézését nem biztosítja. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők 

telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
 

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy segíti elő, akit a 
nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 
 



 

 

1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. vonatkozó rendelkezéseivel 
meghatározott időpont. 

 
2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat 

tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott 
időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 

jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási 

előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi 

önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

IV. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, 
illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló 
határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és 
kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 



 

 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések 
megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait. 
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.       A 

nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a 

jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes 
egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt 
képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban megbízott 

pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben meghatározottak szerint végzi. 
 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló továbbá az 
általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi önkormányzat belső 

szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi 
Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a 
teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a közös önkormányzati hivatal 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VII. 
 



 

 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat fizetési 

számláját a Raiffeisen Banknál vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú előirányzatokból 

nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi 
rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos 

bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével 
megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott ügyintézője elektronikus úton, szükség 
szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 

államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar 
Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli felelősség, 

amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása a nemzetiségi 
önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be. 

 
IX. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetés terv 

elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott 
költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízásának 

idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 
 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a 

helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 



 

 

Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2014.(XII.17.) határozatával, 
az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  18/2014.(XII.10.)  határozatával 
jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2014. ……………… hó. … nap. 
 
 
 
                 Molnár Oszkár              Molnár Imre József 
       Edelény Város Önkormányzata             Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester                  elnök 
 
 
 
 

 
Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
jegyzője 



 

 

2. melléklet a 165/2014.(XII.17.) határozathoz 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. szám, 
adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592  képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
(a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény, István király útja 
52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 783738 Képviseli: Zele Józsefné 
elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 80. § (2) 
bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

3. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény 
szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges 
helyiséghasználatot.  
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlanban, az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, 
valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján 
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, (meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz 

szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt 
ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a közfoglalkoztatási 
program ügyintézését nem biztosítja. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők 

telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
 

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy segíti elő, akit a 
nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 
 



 

 

1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. vonatkozó rendelkezéseivel 
meghatározott időpont. 

 
2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat 

tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott 
időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 

jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási 

előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi 

önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

IV. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, 
illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló 
határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és 
kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 



 

 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések 
megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait. 
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.       A 

nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a 

jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes 
egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt 
képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban megbízott 

pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben meghatározottak szerint végzi. 
 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló továbbá az 
általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi önkormányzat belső 

szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi 
Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a 
teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a közös önkormányzati hivatal 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VII. 
 



 

 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat fizetési 

számláját a Raiffeisen Banknál vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú előirányzatokból 

nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi 
rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos 

bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével 
megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott ügyintézője elektronikus úton, szükség 
szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 

államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar 
Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli felelősség, 

amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása a nemzetiségi 
önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be. 

 
IX. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetés terv 

elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott 
költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízásának 

idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 
 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a 

helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 



 

 

Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2014.(XII.17.) határozatával, 
az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat   Képviselő-testülete a  27/2014.(XII.10.)  határozatával 
jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2014. ……………… hó. … nap. 
 
 
 
                 Molnár Oszkár              Zele Józsefné 
       Edelény Város Önkormányzata             Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester         elnök 
 
 
 
 

 
Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
          jegyzője 



 

 

 
3.melléklet a 165/2014.(XII.17.) határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS  
 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. szám, 
adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592  képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
(a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. 
szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 783738 Képviseli: Szónoczki János 
elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 80. § (2) 
bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény 
szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges 
helyiséghasználatot.  
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlanban, az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, 
valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján 
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, (meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz 

szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt 
ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a közfoglalkoztatási 
program ügyintézését nem biztosítja. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők 

telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
 

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy segíti elő, akit a 
nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 
 

1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. vonatkozó rendelkezéseivel 
meghatározott időpont. 



 

 

 
2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat 

tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott 
időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 

jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási 

előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi 

önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

IV. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, 
illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló 
határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és 
kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 



 

 

2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések 
megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait. 
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.       A 

nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a 

jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes 
egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 
vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt 
képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban megbízott 

pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben meghatározottak szerint végzi. 
 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló továbbá az 
általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi önkormányzat belső 

szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi 
Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a 
teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a közös önkormányzati hivatal 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VII. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 



 

 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat fizetési 

számláját a Raiffeisen Banknál vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú előirányzatokból 

nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi 
rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos 

bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével 
megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott ügyintézője elektronikus úton, szükség 
szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 

államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar 
Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli felelősség, 

amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása a nemzetiségi 
önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be. 

 
IX. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetés terv 

elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott 
költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízásának 

idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 
 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a 

helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 



 

 

Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2014.(XII.17.) határozatával, 
az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  20/2014.(XII.10.)  határozatával 
jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2014. ……………… hó. … nap. 
 
 
 
                 Molnár Oszkár              Szónoczki János 
       Edelény Város Önkormányzata             Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester         elnök 
 
 
 
 

 
Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
                      jegyzője 
 



 

 

 
18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
166/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bódva-völgyi 
Közéleti Roma Nők Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bódva-völgyi Közéleti 

Roma Nők Egyesületével (3780 Edelény, Borsodi út 26.) közfoglalkoztatási 
programok megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: Egyesület, Osztályok, Kft. 

 

Melléklet a 166/2014.(XII.17.) önkormányzati határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről 

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király út 52., képviseli: Molnár 
Oszkár polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a 



 

 

Bódva-völgyi Közéleti Roma N ők Egyesülete (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 26., 
telephely: 3780 Edelény, Antal György út 20., adószám: 18449826-1-05, képviseli: 
Dánielné Tóth Beáta elnök, a továbbiakban: Egyesület) 

között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 12. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladat körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a 
„helyi közfoglalkoztatás”. 

2. Jelen együttműködési megállapodás elsődleges célja, hogy megkötésével az 
Egyesület lehetőséget kapjon a közfoglalkoztatásban való részvételre, illetőleg erre 
vonatkozó eredményes pályázat benyújtására.  

3. Az Egyesület vállalja, hogy lehetőség szerint igényt nyújt be a területi illetékes 
munkaügyi szervhez közfoglalkoztatási létszám biztosítására és ennek elnyerése 
esetén a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával, illetőleg a munkaügyi 
szervvel kötött megállapodás tartalmának megfelelően, a közfoglalkoztatás 
szervezését maradéktalanul végrehajtja. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület által elnyert pályázat keretében 
foglalkoztatottak részére a feladat elvégzéséhez megfelelő területet biztosít. A 
területbiztosítás elsősorban a köztisztasági feladatok ellátáshoz kapcsolódik. Vállalja 
továbbá az Önkormányzat, hogy lehetőségeihez mérten szükség esetén a feladat 
elvégzéséhez kézi munkaszerszámot bocsát az egyesület rendelkezésére. 

5. A közfoglalkoztatással kapcsolatos minden költséget, beleértve a pályázati 
költségeket, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat díját, az esetlegesen felmerülő 
bírságokat, a foglalkoztatással kapcsolatos balesetek költségét, illetőleg az átadott 
szerszámok megrongálásából, vagy eltulajdonításából származó ellenértéket, 
kizárólag és kifejezetten az Egyesület viseli. 

6. A közfoglalkoztatási program időszak befejezését követően az Egyesület a részére 
átadott kéziszerszámokat köteles az Önkormányzatnak visszaadni. 

7. Az Egyesületet terheli továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos minden adminisztratív 
kötelezettség, pénzügyi elszámolás, illetőleg jelentéstételi kötelezettség a munkaügyi 
szerv felé. 

 
Záradék:  Az „Együttműködési megállapodás”-t Edelény Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 166/2014.(XII.17.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Edelény, 2014. december ... 
 
Edelény Város Önkormányzata                        Bódva-völgyi Közéleti roma Nők Egyesülete 
képviseletében:                                                  képviseletében: 
 
 
         Molnár Oszkár                                                        Dánielné Tóth Beáta 
           polgármester                                                            egyesület elnöke 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 



 

 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
167/2014.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásának állásáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
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 
Értesül: osztályok 

 
Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
               Molnár Oszkár           Vártás Józse f 
               polgármester        jegyző 
 

 


