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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2016. november 24-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

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

          
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről  
 
2. Érv Zrt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
3. Központi orvosi ügyelet működéséről 
 
4. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének 

jóváhagyásáról 
 
6. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti 

állapot felmérésről 
 
7. Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence megépítéséhez 

szükséges területrész adományozásának elfogadásáról 
 
8. Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások 

jóváhagyásáról 
 
9. Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról 
 
10. Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában zártkertként 

nyilvántartott ingatlanok  művelési ágának „művelés alól kivett terület”-ként 
történő átvezetéséről 

 
11. Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (pályázati kiírás kódja:    

BM-16-MA/MI) benyújtásáról 
 
12. Edelény Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről 
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13. Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere jóváhagyásáról 
 
14. KEHOP-2.2.1-15-2015-00027 azonosító számú pályázat megvalósításához 

kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról 
 
15. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 

hozzájárulásról 
 
16. EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 
 
17. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. 
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

E d e l é n y, 2016. november 24. 
 
 

                          Dr. Vártás József 
                            jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 

24-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) 
megtartott  rendes nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar 
Árpádné, Loj Balázs alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya 
képviselők 

 
Igazoltan távol:  Loj Balázs alpolgármester 
    Fischer Ferdinánd, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
               Ambrusics Tibor aljegyző 
          Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
          Dr.Bakó András Járási Hivatal vezető helyettes 
 
186./ számú előterjesztésnél 
Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről 
 
          Soltész András kapitányságvezető 

     Edelényi Rendőrkapitányság 
       
187./ számú előterjesztésnél 
Érv Zrt-vel kötendő használati díj felhasználásról  
szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 
  Kulcsár László Divízióvezető és 

 Hudák József  ÉRV. ZRt. képviseletében 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő 
jelen van, később érkezik Magyar Árpádné képviselő, így képviselő-testület létszáma 
9 fő lesz.  
 
Bejelenti, hogy napirend előtt Osgyáni Gábor úr kíván tájékoztatást adni a 
lakosságnak és a képviselő-testületnek egy leendő programról. 
A szót átadja Osgyáni Gábornak. 
 
Osgyáni Gábor bemutatkozásában elmondja, hogy a Roma Magyarország 
programjának területi facilitátora, korábban már dolgozott az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásában, ahol most is dolgozik külsős 
munkatársként, projektmenedzserként. Most egy olyan programról 
szeretne tájékoztatást adni, amely indul Edelény városában, ennek 
kereteiről, módszertanáról, céljáról. A roma programot az Európa Tanács 
és az Európa Bizottság indította 2013-ban, melynek elsődlegesen az volt a 
célja, hogy az Európában élő mintegy 10-12 millió marginalizált közösség 
felzárkóztatására kitaláljon olyan programot, amelyre az eddigi 
próbálkozások igazából nem vezettek eredményre. 
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Egy új kísérleti kezdeményezést kíván beindítani Európa több országában, 
többek közt Magyarországon is. Arról beszélne, hogy milyen szabályzó 
keretek adják meg ennek az egésznek a keretrendszerét. Van egy 2020-
as stratégia, egy európai roma stratégia, illetve a már korábban beindított 
romaintegrációs évtized program, amely négy lábat állapított meg a 
felzárkóztatásra; oktatás, egészségügy, lakhatás, illetve foglalkoztatás 
területén. Talán újszerű ebben a megközelítésben, hogy itt egyértelműen 
a helyi szükségletekből kiinduló fejlesztéseket kívánják támogatni, amely 
kapcsolódik a helyi roma közösségekhez. Az EU-s keretek mellett vannak 
nemzeti roma integrációs stratégiák minden országban, így Magyar-
országon is, s ezeknek a különböző dokumentumait harmonizálják ehhez 
a programhoz, nyilván a kettőt összhangba kellene majd csúsztatni, és a 
helyi igényeket is figyelembe véve kellene valami eredményes dolgot 
beindítani ezen a területen. Talán, ami érdekes Edelény szempontjából, 
hogy a hátrányos helyzetű mikrorégiók és szegregált környezetek 
azonosítása pontosan a projekt szempontjából egyfajta fókuszát fogja 
képezni ennek a beavatkozásnak. Edelény abszolút fejlesztési területét 
képezi ennek a programnak, illetve próbál több finanszírozási forrást 
becsatornázni. A nemzeti költségvetésből is próbál forrásokat szerezni 
majd a megállapított fejlesztési irányok mentén létrejött projektek 
finanszírozásában. Ami nem elvetendő, egy erős ellenőrzési modellt is be 
kíván vezetni azért, hogy ezek a pénzek oda menjenek, ahová szánják 
őket, illetve a program azzal a fókusszal valósuljon meg, amelyet a 
szervezés során kitaláltak. Ami néhány keretinformáció, azt részben 
érintette, három éve megy hat országban, egy módszertannal mind a hat, 
és ami nagyon fontos, ez egy pályázati szakaszban lévő program, tehát 
formálódik, még kísérletezés alatt van maga a módszertan is, hogy ez a 
beavatkozási forma mennyire vezet eredményre. Reményeik szerint arra 
fog vezetni. Bemutatja kivetítőn azt a hat országot Európában, amely 
érintve van a programmal. Mind a hat ország jelentős roma populációval 
rendelkezik, és ami fontos, hogy marginalizált roma populációban, 
szegénységben élnek, mert Nyugat-Európában is vannak jelentős roma 
közösségek, de az ottani ellátórendszer, és gazdasági rendszer sokkal 
inkább esélyt ad az integrációjukra, tehát nem képezi célterületét az 
európai beavatkozásnak. Röviden beszélne a beavatkozás lépéseiről, amit 
négy szintre lehet osztani, és ami kb. 20-24 hónapot ölel fel. Edelény 
nyáron csatlakozott a programhoz, most az első lépés után tartanak, 
merthogy elkezdődött a közös munka. Az első lépésben magát a program 
célját kell a helyi közösségben, illetve a településen nyomatékosítani. Azt 
gondolja, hogy ezt Edelényben nem szükséges, hiszen mindenki érzi, hogy 
a szegénység mindenki problémája, nem lehet bármelyik etnikai csoportra 
„delegálni”, hanem itt egy közös településről van szó, és a település közös 
fejlesztéséről, hiszen, ha valami fejlődik, akkor azt minden lakosnak 
hasznára lesz. Elmondja, hogy egy koordinátor kerül kinevezésre az 
önkormányzat részéről, Szlfika Béla személyében, illetve a program 
részéről egy facilitátor lett delegálva a térségbe, ez az ő személye.  
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Elmondja, hogy folyamatosan zajlik az érintettek feltérképezése, itt bárki 
szóba jöhet, aki a roma felzárkóztatás bármilyen fejlesztés kapcsán 
érintett lehet, tehát ez a csapat, ez a lista folyamatosan bővül. Egy 
önkormányzati munkacsoport jött létre, amely az önkormányzat oldaláról 
kívánja a programot irányítani, illetve részvevője lenni, aki folyamatosan 
információkat ad a közös fejlesztési elképzelésekhez. Nagyon fontos a 
közös fejlesztési elképzelésekben egy önkormányzati szerepvállalás, 
hiszen létező programról van szó, nagyon fontos a helyi közösségnek a 
képviselete is, az önkormányzati munkacsoport mellett lenne egy 
közösségi munkacsoport is, jellemzően a roma közösség aktív 
szerepvállalásával és a módszertan alapján mindkét oldalon meghatá-
rozott szükségletfelmérés, kapacitás-elemzés, fejlesztési elképzelések 
összegyűjtése után a két csoport munkája összeér. Természetesen, ahogy 
ez felállt, magát a roma programot kívánják bemutatni a közvéleménynek. 
Ez zajlik most jelen pillanatban itt a képviselő-testületi ülésen. Második 
lépésként egy kicsit konkrétabb tevékenységek történnek, egyrészt a 
konkrét beavatkozások helyszínének meghatározása. Polgármester úr 
jelezte a legelején, hogy itt az egész településről van szó, nem 
emelhetnek ki külön településrészeket, hogy ha itt fejlesztési programokat 
dolgoznak ki, vagy fejlesztési folyamatot generálnak, akkor annak 
hatással kell lenni az egész településre. Folyamatban lesz egy önkormány-
zati kapacitáselemzés, illetve egy közösségi szükségletfelmérés, ez 
december közepéig fog lezárulni, és remélhetően még ebben az évben a 
fejlesztési prioritás is kialakul. Ezután jön minden fejlesztési stratégiának, 
fejlesztési programnak az egyfajta formába öntése, hogy hogyan lesz az 
akciótervből projekt, hogyan lehet ezeket a tevékenységeket 
megvalósítani. Nagyon érdekes helyzetben van most Magyarország, illetve 
a magyar önkormányzati rendszer, hiszen magának a szférának van kiírt 
fejlesztési forrás, ami az Európai Unió operatív programjaiból származhat. 
Ezek meg is lettek pályáztatva javarészt, tehát abba, mint projket-
generálásba a program hatékony segítséget tud nyújtani, a projekt 
megvalósításában annál inkább, ugyanis nagyon sok projektnél a 
megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása az előkészítési szakaszra 
tevődik, az pedig még előttük áll, tehát maga a program ebben abszolút 
szakértői segítséget tud nyújtani az önkormányzatnak. A konkrét 
projektek kidolgozásától sem tekintenek el, ugyanis van számos olyan 
forrás, ami az operatív programokon, illetve a nemzeti finanszírozási 
kereteken túlmutat, ezek közvetlen brüsszeli források, és ez a program 
nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy becsatornáztassák, és 
elérhessék ezeket a forrásokat, ehhez különböző segítséget is tud 
nyújtani. Tehát itt van egy olyan új terület, ami újdonság és plusz 
kapacitást jelent az önkormányzatnak. Gyakorlatilag ez a negyedik lépés, 
pályázatírás, a finanszírozás megszerzése és a megvalósítás. Magyar-
országi területi kitekintés, hogy hol is zajlanak ezek a programok. A 
térképen barna foltokkal van jelölve, ahol kétszer nagyobbak a roma 
populációnak az aránya, mind az országos átlag, a kis piros pontok pedig 
azokat a településeket jelöli, ahol háromszor nagyobb a roma lakosság, 
mint az országos átlag. 
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Első körben a pirossal jelölt településeken indult a program, bár nem egy 
elmaradott régióban, a közép-magyarországi, illetve a közép-dunántúli 
régióban indultak ezek a programok, de ezek a települések jelentős 
cigánylakossággal rendelkeznek, a zöld színek pedig azokat a 
településeket jelentik, akik a idei második félévtől csatlakoztak a 
programhoz. Zala-megyében van egy zöld folt jelölés, ez érdekes 
kezdeményezés, itt aprófalvas területeken próbálják a fejlesztési 
folyamatokat generálni, kb. 20 település érintett a zalai falvak közül, és 
amennyiben sikerrel járnak, akkor ez adoptálható akár az edelényi 
térségre is.  
Ezek után szólt szervezetükről, a szakértőkről, akik tevőlegesen is 
segítséget tudnak nyújtani a pályázatok kidolgozásához, forrás-
feltárásához, projektgeneráláshoz, illetve kommunikációkhoz. Nem 
elhanyagolható a nemzetközi és kapcsolatok kialakítása, amelyek 
továbblépési lehetőséget kínál. Végezetül ismertette az edelényi 
munkacsoportot önkormányzati oldalról. 
 
Polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd megkérdezte a képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, véleménye. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, vélemény nem volt. 
 
Polgármester a napirendi pontok ismertetése előtt szeretne egy érdekes dolgot 
ismertetni a tegnapi Észak-Magyarország újságból, amely valahol Edelényt is érinti. 
Dr.Csiszár Miklós Miskolc város címzetes főjegyzője nyugdíjba vonul, és ennek 
apropóján készült vele egy kétoldalas interjú a tegnapi Észak-Magyarországban. Egy 
mondatot idéz az interjúból: „Kérdezte a riporter, hogy amikor Kriza Ákos 
megkereste, nem volt kérdéses Ön számára, hogy Miskolcra jöjjön? Dr.Csiszár 
Miklós: Kicsit volt csak kérdés, mert Edelényben jól éreztem magam. Jó kis város, 
kiváló, kellemes emberekkel, jó polgármesterrel.” Csiszár úrnak nyugodalmas, 
egészséges nyugdíjas évek kíván, azt gondolja, hogy több, mint 40 év közszolgálat 
után megérdemelte, hogy most már kicsit pihenjen. 
 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 
1. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről  

 
2. Érv Zrt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

3. Központi orvosi ügyelet működéséről 
 

4. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
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6. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 
környezeti állapot felmérésről 

 
7. Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence megépítéséhez 

szükséges területrész adományozásának elfogadásáról 
 

8. Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodások jóváhagyásáról 

 
9. Köznevelési intézmények működtetési jogának átadásához kapcsolódó 

szerződések jóváhagyásáról 
 

10. Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról 
 

11. Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában zártkertként 
nyilvántartott ingatlanok  művelési ágának „művelés alól kivett terület”-ként 
történő átvezetéséről 

 
12. Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (pályázati kiírás 

kódja: BM-16-MA/MI) benyújtásáról 
 

13. Edelény Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről 
 

14. Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere jóváhagyásáról 
 

15. KEHOP-2.2.1-15-2015-00027 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról 

 
16. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 

hozzájárulásról 
 
Javasolja napirendről levenni a 194-es, a Köznevelési intézmények működtetési 
jogának átadásához kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester javasolja az EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
202./ sorszámú előterjesztést napirendre felvenni, valamint „A pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” szóló 203./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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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 a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot - 8 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1./ Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről  
 

2./ Érv Zrt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
3./ Központi orvosi ügyelet működéséről 

 
4./ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

5./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
6./ Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 

környezeti állapot felmérésről 
 

7./ Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence megépítéséhez 
szükséges területrész adományozásának elfogadásáról 

 
8./ Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési 

megállapodások jóváhagyásáról 
 

9./ Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról 
 

10./ Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában zártkertként 
nyilvántartott ingatlanok  művelési ágának „művelés alól kivett terület”-ként 
történő átvezetéséről 

 
11./ Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (pályázati kiírás 

kódja: BM-16-MA/MI) benyújtásáról 
 

12./ Edelény Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről 
 

13./ Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere jóváhagyásáról 
 

14./ KEHOP-2.2.1-15-2015-00027 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról 
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15./ A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 

hozzájárulásról 
 

16./ EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 
17./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. 
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tárgyalt napirendek 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a leendő körzeti megbízottról annyit kell tudni, hogy 
erőemelő és az ország legerősebb rendőre, aki Szendrőládon lesz körzeti megbízott. 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a körzeti megbízott kinevezésének vélemé-
nyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban 
Majoros Árpád r.ftőrm körzeti megbízotti tevékenységre 
történő kinevezésével egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Edelényi Rendőrkapitányság, osztályok 
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(Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 9 
fő. 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 187./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  ÉRV Zrt-vel kötendő használati díj felhasználásról 

szóló megállapodások jóváhagyásáról 
  

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ÉRV. Zrt-vel kötendő használati díj 
felhasználásról szóló megállapodások jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 
2016. évi használati díj felhasználásáról szóló 
tájékoztatót és tudomásul veszi. 

2./ Képviselő-testület a víziközművek felújításához 
kapcsolódó, és a 2016 évi használati díj 
felhasználásáról szóló megállapodásokat a határozat 
1. és 2. mellékleteként jóváhagyja. 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodások aláírására. 

 
Határidő: 2016.12.15., illetve 
              a beruházások lezárásának napja 
Felelős: polgármester, jegyző 
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1. melléklet a 158/ 2016.(XI.24.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2016-266-tervezet-1. 

 

Amely létrejött egyrészről  
ÉRV.  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhelye:  3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.  
Adószám:  11069186-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-10-000123 
Cégbíróság:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.  
Bankszámlaszám: 10200139-27008623 
Képviselő:  Ritter Géza vezérigazgató  
mint Viziközmű-szolgáltató, 
 

Másrészről 
Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Edelény István király útja 52. 
Adószám:  15725596-2-05 
Képviselő:  Molnár Oszkár polgármester 
 

mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:  A 2016. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre 
történő felhasználása 

 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Sz. törvény 18. §-a szerint, ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az 
ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag 
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
 
Megállapodó felek a 2016. évben ivóvíz-szolgáltatás vonatkozásában tervezetten 
keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő 
felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
1. Érintett felek rögzítik, hogy 2016. évben a szolgáltatási díj részét képző – az 
Önkormányzat tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett 
összege a becsült fogyasztás alapján: 
 
    Ivóvíz: 10.356.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 13.152.120,- 
Ft. 
 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett használati díjat az alábbi munkák 
finanszírozására kívánják felhasználni: 
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Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

bruttó értéke  
Ft-ban 

1. 
Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 
ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrukcióra adott 
használati díj előleg 

2.134.292.- 

2. Árpád úton 1 db földfeletti NA 100 tűzcsap létesítése 539.651,- 

3. Rendkívüli helyzetből adódó, előre nem tervezhető, 
azonnali feladatok 2.500.000,- 

4. Császta szőlőhegy ivóvízellátásának megvalósítása 7.978.177,- 

Összesen 13.152.120,- 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, 
indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
 
3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 

a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett 
beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem 
kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
történik. 
 

b. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban megnevezett fejlesztési 
munkák és a rendkívüli helyzetből adódóan felmerülő vagy azonnal 
intézkedést igénylő feladatok elvégzésére, elvégeztetésére a Víziközmű-
szolgáltató, a Közműtulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett jogosult. 
 

c.  A szolgáltató nem kötelezhető az éves használati díj mértékén felüli 
felhasználásra. 

 
d. A tervezett víziközmű fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 

amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a fejlesztések 
elmaradásából adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem 
terheli. 

 
4. Felek kijelentik, hogy a 2016. évben ivóvíz-szolgáltatás vonatkozásában keletkező 
használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő 
felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak 
betartásával valósítják meg: 
 
4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni 
kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a 
mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő 
munka megnevezését, tárgyát, ellenértékét, a munka megkezdésének és várható 
befejezésének időpontját, az elvégzett feladatokért vállalt jótállási időt, valamint a 
kapcsolattartó személyét. Közműtulajdonos kijelenti, hogy rendelkezésére bocsátott 
tájékoztatás alapján, hozzájárul az abban foglalt feladatok elvégzéséhez. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a 
Közműtulajdonos elfogad. 
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Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles. 
 
Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az 
ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 
 
Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó 
személy kerül meghatározására: 
 

Név:  ………………………………………. 
Cím:  ………………………………………. 
Telefonszám: ………………………………………. 

 
Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, 
műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt 
személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót. 
 
 
4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő 
Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a 
Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg 
a vállalkozói díj 10 %-át. A kötbér vetítési alapja az adott feladat nettó ellenértéke. A 
kötbérfizetési kötelezettséget a Közműtulajdonos által esetlegesen megjelölt 
póthatáridő kitűzése nem érinti. 
 
4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul 
veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal 
rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig 
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. 
 
4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a 
balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a 
betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi 
XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvények szerint. 
 
4.5. Az elvégzett munkákat követően: 
Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-
átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését. 
Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, 
felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban 
elismeri az elvégzett munka teljesítését. 
Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék 
elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos 
biztosításáról. A munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet 
megtisztítani, és az ott található szemetet, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes 
létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások 
betartásával elhelyezni. 
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5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben 
szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden 
esetben tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj 
terhére kerül elszámolásra. 
 
6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos 
között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül 
meghatározásra, és elszámolásra.  
 
7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos 
felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj 
számlákkal szinkronban kerül meghatározásra. 
Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák 
kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a 
Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
szerint, kompenzálással történik. 
 
A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe 
a Megrendelő székhelye. 
 
Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye: 3780 Edelény István király útja 52. 
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel 
nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt 
felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a 
tárgyévben, illetve tárgyévet követő években szükséges fejlesztésekhez 
felhasználhatja.  
 
9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági 
okokból évközben szükségessé váló víziközmű fejlesztési munkák felmerülése miatt 
az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett 
felek hozzájárulnak a többletfejlesztési költségeknek, az előző években fel nem 
használt, illetve a következő években képződő használati díj terhére történő 
elszámolásához, pénzügyi rendezéséhez. 
 
10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a 
felek a vitás ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika 
Járásbíróság, ill. Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek 
által aláírt okiratban van lehetőség. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
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11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 
Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
Kazincbarcika, 2016………………… 
 
 
 

………………………………………. 
Edelény Város Önkormányzata 

Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

Ritter Géza 
vezérigazgató 

 
 
 

2. melléklet a 158/ 2016.(XI.24.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2016-268-tervezet-1. 

 

Amely létrejött egyrészről  
ÉRV.  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhelye:  3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.  
Adószám:  11069186-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-10-000123 
Cégbíróság:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.  
Bankszámlaszám: 10200139-27008623 
Képviselő:  Ritter Géza vezérigazgató  
mint Viziközmű-szolgáltató, 
 

Másrészről 
Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Edelény István király útja 52. 
Adószám:  15725596-2-05 
Képviselő:  Molnár Oszkár polgármester 
 

mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:  A 2016. évi használati díj szennyvízközmű fejlesztésekre 
történő felhasználása 

 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Sz. törvény 18. §-a szerint, ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az 
ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag 
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
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Megállapodó felek a 2016. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
tervezetten keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra 
történő felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
3. Érintett felek rögzítik, hogy 2016. évben a szolgáltatási díj részét képző – az 
Önkormányzat tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett 
összege a becsült fogyasztás alapján: 
 
    Szennyvíz: 9.526.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 
12.098.020,- Ft. 
 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett használati díjat az alábbi munkák 
finanszírozására kívánják felhasználni: 
 

Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

bruttó értéke  
Ft-ban 

1. 
Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 
ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrukcióra adott 
használati díj előleg 

2.134.292,- 

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 9.963.728,- 

Összesen 12.098.020,- 
 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, 
indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
 
3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 

b. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett 
beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem 
kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
történik. 
 

e. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban megnevezett fejlesztési 
munkák és a rendkívüli helyzetből adódóan felmerülő vagy azonnal 
intézkedést igénylő feladatok elvégzésére, elvégeztetésére a Víziközmű-
szolgáltató, a Közműtulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett jogosult. 
 

f.  A szolgáltató nem kötelezhető az éves használati díj mértékén felüli 
felhasználásra. 

 
g. A tervezett víziközmű fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 

amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a fejlesztések 
elmaradásából adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem 
terheli. 
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4. Felek kijelentik, hogy a 2016. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő 
felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak 
betartásával valósítják meg: 
 
4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni 
kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a 
mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő 
munka megnevezését, tárgyát, ellenértékét, a munka megkezdésének és várható 
befejezésének időpontját, az elvégzett feladatokért vállalt jótállási időt, valamint a 
kapcsolattartó személyét. Közműtulajdonos kijelenti, hogy rendelkezésére bocsátott 
tájékoztatás alapján, hozzájárul az abban foglalt feladatok elvégzéséhez. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a 
Közműtulajdonos elfogad. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles. 
 
Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az 
ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 
 
Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó 
személy kerül meghatározására: 
 

Név:  ………………………………………. 
Cím:  ………………………………………. 
Telefonszám: ………………………………………. 

 
Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, 
műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt 
személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót. 
 
 
4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő 
Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a 
Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg 
a vállalkozói díj 10 %-át. A kötbér vetítési alapja az adott feladat nettó ellenértéke. A 
kötbérfizetési kötelezettséget a Közműtulajdonos által esetlegesen megjelölt 
póthatáridő kitűzése nem érinti. 
 
4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul 
veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal 
rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig 
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. 
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4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a 
balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a 
betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi 
XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvények szerint. 
 
4.5. Az elvégzett munkákat követően: 
Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-
átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését. 
Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, 
felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban 
elismeri az elvégzett munka teljesítését. 
Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék 
elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos 
biztosításáról. A munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet 
megtisztítani, és az ott található szemetet, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes 
létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások 
betartásával elhelyezni. 
 
5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben 
szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden 
esetben tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj 
terhére kerül elszámolásra. 
 
6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos 
között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül 
meghatározásra, és elszámolásra.  
 
7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos 
felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj 
számlákkal szinkronban kerül meghatározásra. 
Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák 
kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a 
Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
szerint, kompenzálással történik. 
 
A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe 
a Megrendelő székhelye. 
 
Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye: 3780 Edelény István király útja 52. 
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel 
nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt 
felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a 
tárgyévben, illetve tárgyévet követő években szükséges fejlesztésekhez 
felhasználhatja.  
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9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági 
okokból évközben szükségessé váló víziközmű fejlesztési munkák felmerülése miatt 
az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett 
felek hozzájárulnak a többletfejlesztési költségeknek, az előző években fel nem 
használt, illetve a következő években képződő használati díj terhére történő 
elszámolásához, pénzügyi rendezéséhez. 
 
10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a 
felek a vitás ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika 
Járásbíróság, ill. Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek 
által aláírt okiratban van lehetőség. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 
Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
Kazincbarcika, 2016………………… 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Edelény Város Önkormányzata 

Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

Ritter Géza 
vezérigazgató 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 188./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Lázár István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének 
távollétében ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati 
javaslat „B” változatának elfogadását javasolja 900 Ft/fő/év összeggel. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsággal összevontan tartott ülésén hosszasan tárgyalták ezt 
az előterjesztést és közösen alakították ki azt a véleményt, hogy bizottságuk is egy 900 
Ft-os összeggel tudná támogatni. A bizottság kéri, hogy a 2016. év eleji tényleges 
városlakosság létszámának arányában legyen kiszámítva. Az indokuk azt volt, hogy az 
önkormányzat nemrég adott támogatást az orvosi ügyelet működéséhez, illetve a 
működésükhöz még más segítséget is nyújtottak. 
 
Borza Bertalan képviselő: Nem tudja, hogy a bizottsági 900 forintos kalkuláció mi 
alapján jött ki azon kívül, hogy nyilvánvalóan köztes összeget keresett a bizottság a kért 
és jelenleg fizetett összeg között. 2017-ben elég jelentős mértékben emelkedik a 
szakmunkás minimálbér, és vélelmezi, hogy ez a kalkuláció figyelembe veszi ezeket az 
emelkedéseket is. Úgy gondolja, hogy Edelény városában az elmúlt 10 év alatt jól 
működő orvosi ügyeleti rendszer volt, és a lakosság számára biztonságot jelentett. A 
maga részéről a kért összeget támogatja, mivel nem látja a 900 Ft-os összegben azt a 
lehetőséget, hogy ebből ugyanilyen színvonalon, biztonsággal működtetni lehet 2017-
ben az orvosi ügyeletet, azt viszont nem szeretné, ha az ügyeleti rendszer nem 
működik, és ezért az ÁNTSZ jelölné ki az ügyeletet, hiszen az nem azt a szolgáltatást 
nyújtaná. 
 
Polgármester elmondja, hogy két héttel ezelőtt kereste meg Dr.Papp Kálmán, az 
ügyeletet működtető Kft-nek az ügyvezetője, aki újra támogatást kér az ügyelet 
működtetéséhez. Nem túl régen történt egy elég jelentős emelés az önkormányzat 
részéről, az ügyelet támogatásához, talán egy éve volt, tehát újra megkereste, hogy 
újra szeretnének egy elég jelentős emelést kérni a működtetésthez az önkormányzattól. 
Természetesen, ha elfogadják, akkor az senki előtt nem kétséges, hogy az ügyelethez 
tartozó többi településnek is el kell fogadni ezt a díjat. Azért készítetett három féle 
változatot a határozati javaslathoz, mert szerette volna a képviselő-testületre bízni, 
hogy hogyan gondolja a támogatást. Úgy gondolja, hogy a Humánpolitikai Bizottság 
javaslata egy korrekt javaslat, amit ő is támogatni fog. 
Tehát a „B” változathoz volt az a javaslata a Humánpolitikai Bizottságnak, hogy 2016. 
január 1-jei hivatalos, Statisztikai Hivatal általi településlétszámot vegyék figyelembe, 
amely 2016. január 1-jén 9995 fő volt. 
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Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a 10.197 fő helyett 9995 fő legyen,  
és a 9555 x 900 Ft-tal, vagyis 8.955.500 Ft/fő/év összeg szerepeljen. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 1 
igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
159/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Edelényi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
központi orvosi ügyelet működtetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.01.01. 
napjától kezdődően vállalja Edelény városra vonatkozóan a 
feladat ellátásának emelt összegű finanszírozását, melynek 
éves összege 9.995 fő x 900,- Ft = 8.955.500 Ft/év. 

 
2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, 

hogy az 1./ pont szerinti hozzájárulás összegét 12 havi 
bontásban minden hónap 5. napjáig előre átutalja a 
Többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan azonnali 
beszedési megbízásra ad felhatalmazást a Társulás részére. 

 
3./ Amennyiben az Edelény központtal szervezett központi orvosi 

ügylethez tartozó 16 település Önkormányzatának Képviselő-
testülete közül valamelyik testület nem vállalja a pénzügyi 
hozzájárulás megfizetését, vagy az inkasszós felhatalmazást 
nem adja ki, a Képviselő-testület a napirend ismételt 
megtárgyalását rendeli el. 

 

 Határidő: 2016. december 31. 
 Felelős:  polgármester 

                Értesül:  osztályok, szolgáltató 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 189./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2016. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 32/2002 (XII.17.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről  szóló  
2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.20 pontjában biztosított hatáskörében 
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével  

a következőket rendeli el: 

1. § A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati  
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (5) bekezdése helyében a következő 
rendelkezés lép:  

„(5) Idegenforgalom fellendítését célzó, a település turisztikai vonzerejét 
bemutató, illetve oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú vagy 
filmművészeti, állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmforgatás esetén 
50 % díjkedvezményt kell biztosítani.” 
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2. § Hatályát veszti a Rendelet 7/A. § (6)-(11) bekezdése. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő negyedik napon lép hatályba. 

 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék:  
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 
24. napján kihirdetésre került. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 190./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső 

ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
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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 2017. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül: Titkárság, intézmények 

 
 

Melléklet a 160/2016.(XI.24.) határozathoz 
 
 

EDELÉNYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 
 

2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
TERVE 

 
 
 
 
     Készítette:  
 
 
              Pachmanné Tóth Anita 
                        belső ellenőrzési vezető  
 
Záradék: 
 
A munkatervet  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2016.(XII…) határozatával 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2016.(XI.24.) határozatával 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2016.(XII…) határozatával 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a …../2016.(XII…) határozatával 

a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta. 
 
Edelény, 2016. ……………..hó … nap      
        Dr. Vártás József 
         jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
119. § (5) bekezdése, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 32. § (4) 
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 2017. 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 2017. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése és 
a jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek 
megfelelően 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 költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a 
szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

• kontrollkörnyezet, 
• integrált kockázatkezelési rendszer, 
• kontrolltevékenységek, 
• információs és kommunikációs rendszer, és 
• nyomon követési rendszer (monitoring) 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  
 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy  

• a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel,  

• az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,  

• megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési 
szerv működésével kapcsolatosan, és  

• a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.  
 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési feladatainak 
tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   
- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a pénz- és értékkezelés rendje, valamint a 

kötelezettségvállalások kezelése, 
- az egyre nagyobb méreteket öltő, mind létszámban, mind összegileg nagymértéket öltő 

közfoglalkoztatási programok, 
- a folyamatos szervezeti változások, nagymértékű fluktuáció,  
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- illetve a belső ellenőrzés által még nem vizsgált önkormányzati és intézményi vagyon 
kezelése. 

Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, 
illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2017. évi ellenőrzési tervbe. 
 
1. számú ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyonvédelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Közszolgáltató Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/15. 
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. I. negyedév 
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
2. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely, mint Edelény Város Önkormányzatának 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
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Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/7. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. II. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  

3. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, mint Edelény Város 
Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/8. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. II. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
4. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelény Város Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
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Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/2. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
5. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Abod Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/9. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
 
6. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Szakácsi Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 



 29 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/12. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. IV. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
 
Mellékletek: 
 

1. Kockázatelemzés 
2. 2017. évi munkaterv a munkaerő-kapacitás meghatározásához 
3. Képzési terv 
4. Létszám és erőforrás 
5. Ellenőrzések 
6. Tevékenységek
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1. sz. melléklet 

Bekövetkezés 
hatása, súlya

Kockázat 
értéke

1. nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24
2. nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 6 6-18
3. nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 12 12-36
4. nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 6 6-18

32-96

Magas kockázat 76-96
Közepes kockázat 44-75
Alacsony kockázat -43

Pénz- és 
értékkezelés 

rendje
Közfoglalkoztatás Vagyongazdálkodás, 

leltározás, selejtezés
Szervezeti 
változások

Összes 
kockázati 

érték
Rangsor

8 6 12 6

1. 1 1 1 1 32 9

2. 1 1 2 2 50 4

3. 2 2 0 1 34 8

4. 1 1 0 1 20 10

5. 1 1 0 1 20 10

6. 1 1 1 2 38 7

7. 2 1 2 1 52 3

8. 1 1 2 1 44 5

9. 1 2 2 1 50 4

10. 1 1 0 1 20 10

11. 1 1 0 1 20 10

12. 2 3 2 2 70 2

13. 1 1 0 1 20 10

14. 2 1 1 1 40 6

15. 2 3 3 2 82 1

Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Abod Község Önkormányzata

Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték

Szakácsi Községi Önkormányzata

Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen:

Szervezet neve

Súly

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Edelény Város Önkormányzata

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok

Pénz- és értékkezelés rendje
Közfoglalkoztatás
Vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés
Szervezeti változások
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2. sz. melléklet 
 
 

Int. gazd. 

jogköre

I. negyedév Edelény Edelényi Nonprofit Közszolgáltató Kft. GT A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2015-2016.év felügyeleti szabályszerűségi 12

II. negyedév Edelény
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

ÖMG A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2016-2017. év felügyeleti szabályszerűségi 12

II. negyedév Edelény Edelényi Szociális Szolgáltató Központ ÖMG A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2016-2017. év felügyeleti szabályszerűségi 12

III. negyedév Edelény Edelény Város Önkormányzata ÖMG A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2016-2017. év belső szabályszerűségi 12

III. negyedév Abod Abod Község Önkormányzata ÖMG A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2016-2017. év belső szabályszerűségi 12

IV. negyedév Szakácsi Szakácsi Község Önkormányzata ÖMG A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 2016-2017. év belső szabályszerűségi 12

Összesen: 72

Ebből: pénzügyi ellenőrzés:                                  0 db     Ebből: 
utóellenőrzés: 0 db                  belső ellenőrzés: 3 db
szabályszerűségi ellenőrzés:                        6 db                  felügyeleti jellegű: 3 db
rendszerellenőrzés:                                    0 db

Ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése

Ellenőrzendő Ellenőrzés 

Ellenőrzés típusa   
Külső szolgáltató 

által tervezett 
revizori munkanap

Szervezet
jellege 

(felügy./ 
belső)

Rövidítések:      ÖMG: önállóan működő és gazdálkodó,     ÖM: önállóan működő,         GT: gazdasági társaság

Összes ellenőrzések száma:   6       db

Település  időszakatárgya

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI MUNKATERV MUNKAERŐKAPACITÁS MEGHATÁROZÁSHOZ
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3. sz. melléklet 

 
 

Belső ellenőr neve Kötelező 
képzés

Iskolai 
képzés

OKJ 
tanfolyami 

képzés

Egyéb szervezett 
képzés

Önképzés

Pachmanné Tóth Anita - - -
Mérlegképes könyvelők 
kötelező továbbképzése, 
egyéb szakmai tájékoztatók

A jogszabályok 
naprakész 
ismerete, 

alkalmazása, 
nyelvtanfolyam

 2017. évi képzési terv
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Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

I. Összesen (1-11) 36,00 36,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,0 0,0

2. Edelény Város Önkormányzata 12,0 12,0

3. Abod Község Önkormányzata 12,0 12,0

4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,0 12,0

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00

2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 12,00 12,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 12,00 12,00 0,00
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 12,00 12,00 0,00

fő

Külső 
szolgáltató3

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)7
ellenőri nap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2

  

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 

Megállapodás a   
belső ellenőrz  

más szervezetre 
fordított kapacitás 

(-)
ellenőri nap

m   
  

 
for   

  

Bruttó 
Erőforrás 
összesen

ellenőri napellenőri nap

Külső 
erőforrás 

összesen4
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Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aa) Saját szervezetnél

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Edelény Város Önkormányzata 12,0
3. Abod Község Önkormányzata 12,0
4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,0
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések5

b) Soron kívüli ellenőrzések6

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél 12,0
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél 12,0
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 12,0
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések

Informatikai ellenő

db saját ellenőri 
nap

    saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4db

Teljesítmény-ellenőrzés

saját ellenőri 
nap

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

 saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés   

  dbdb

  

 
 

    külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
(I.+II.) 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00

I. Összesen 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,00 3,00 3,00 3,00
2. Edelény Város Önkormányzata 12,00 1,00 13,00 13,00
3. Abod Község Önkormányzata 12,00 1,00 13,00 13,00
4. Szakácsi Község Önkormányzata 12,00 1,00 13,00 13,00
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,00 0,00 0,00
6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi 0,00 0,00 0,00
9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 12,00 0,00 1,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 12,00 0,00 1,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 12,00 0,00 1,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00
ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap7

saját ellenőri 
nap

KépzésTanácsadás

saját ellenőri 
nap5

külső ellenőri 
nap6

saját ellenőri 
nap

6. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját ellenőri nap

Ellenőrzések összesen1

külső ellenőri 
nap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap

ellenőri napkülső ellenőri nap
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti 
állapot felmérésről 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
161/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” 

felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot 
felmérésről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” 
felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot 
felméréséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. január 01. napjától 2016. október 31. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozó „Környezetvédelmi Alap” 
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, és a város 
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, Kft. 
 

2. Az illegális hulladéklerakások felszámolása érdekében a 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a 
határozat mellékletét képező Hulladékbeszállítási és 
kezelési szerződés megkötését jóváhagyja. 

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: polgármester, pénzügyi ov. 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence megépítéséhez szükséges 
területrész adományozásának elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 192./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben bejelenti személyes érintettségét. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
162/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence 

megépítéséhez szükséges területrész adományozásának 
elfogadásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence 
megépítéséhez szükséges területrész adományozásának elfogadá-
sáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1 .  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény, 
5318. helyrajzi számú ingatlanból 812 m2 területrésznek 
Molnárné Kristóf Adrienn tulajdonos részéről tett térítésmentes 
adományozását köszönettel elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adományozási szerződés megkötésére, a szükséges telekalakítási 
eljárás lefolytatásával kapcsolatos önkormányzati feladatok 
elvégzésére, melyhez a 2016. évi használati díj terhére 130.000,- 
Ft keretösszeget biztosít. 
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Határidő: pénzügyi fedezet biztosítására: azonnal;  
               adományozási szerződés megkötése: 2016.december 01.,    

telekalakítási eljárás lefolytatására: 2016. december 15. 
Felelős:  polgármester, pénzügyi ov. 
 

3. Amennyiben a fejlesztés pályázati forrás igénybevételével valósul 
meg és a felmerült költségek pályázati támogatás terhére 
elszámolhatók lesznek, a Képviselő-testület elrendeli a fedezet 
víziközmű fejlesztést szolgáló használati díj alapba történő 
visszapótlását. 
 

          Határidő:  a pályázat támogatási szerződésének 
          megkötését követő 30 nap 

Felelős: polgármester 
Értesül: ajándékozó 

 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 193./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó 

együttműködési megállapodások jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
tárgyalta  az Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó 
együttműködési megállapodások jóváhagyásáról szóló előter-
jesztést és a következő döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel kötendő, az iskola-
egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodást a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Miskolci Egyházmegyével kötendő, az iskola-
egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodást a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodások aláírására.  

Határidő: 1-2. pont: azonnal, 3. pont: 2016.12.15. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Köznevelési intézmények fenntartói 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 195./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Miskolci Egyházmegye 
nagyon intenzíven pályázik, minden egyes lehetőséget megragad. Elmondja, hogy a 
már jóváhagyott szerződésbe az uszoda területhasználata kapcsán is bele kellett nyúlni, 
másrészt a napokban értestületek arról, hogy az egyházmegye egy 169 millió forint 
értékű pályázatot újra megnyert a Szent Miklós Általános Iskola fejlesztésére. Ennek a 
pályázatnak a fő eleme a régi uszodarész megszüntetése, és helyette egy 
gyógytestnevelés teremnek a kialakítása, illetve az udvar főút felé eső részén különböző 
apró sporttelepet fognak kialakítani az edelényi gyermekek részére. Nagy örül annak, 
hogy ezekkel a fejlesztésekkel tovább fejlődik az oktatási intézmény.  
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
164/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások 

módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában álló 1193/4 hrsz-ú ingatlan 
Tanuszoda építéshez kapcsolódó telekmegosztás miatt 
szükségessé vált, Miskolci Egyházmegyével kötött 
megállapodások módosításáról szóló megállapodást a 
határozat mellékleteként jóváhagyja, és a használati jog 
bejegyzéséhez szükséges vázrajzot elfogadja. 

 
2. Képviselő-testület a használati jog terjedelmének módosításával 

egyidejűleg az 1193/5 hrsz-ú ingatlanon (Gimnázium mögött) 
található 20 m*40 m alapterületű 2009. évben létesült műfüves 
pálya használati jogát átadja Miskolci Egyházmegyének. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására, és a használati jog módosításának bejegyeztetésére. 
 

Határidő: 2016.12.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Egyházmegye 

 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában zártkertként nyilvántartott 
ingatlanok  művelési ágának „művelés alól kivett terület”-ként történő átvezetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 196./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
165/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában 

zártkertként nyilvántartott ingatlanok  művelési ágának 
„művelés alól kivett terület”-ként történő átvezetéséről 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában zártkertként nyilvántartott ingatlanok  művelési 
ágának „művelés alól kivett terület”-ként történő átvezetéséről 
szóló előterjesztést és egyetért az Edelény Város 
Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, ingatlan-nyilvántartásban 
zártkertként nyilvántartott üzleti vagyon részét képező 
ingatlanok „művelés alól kivett terület”-ként történő 
átminősítésével. 

2 .  Felhatalmazza a polgármestert az átminősítéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (pályázati kiírás kódja: BM-
16-MA/MI) benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 197./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy ez egy újabb körös bűnmegelőzési pályázat, az első 
körben is sikeresen pályáztak, abból valósult meg a Sport és Szabadidő Központ 
területén található, és az idén tavasszal átadott kondipark. 
Ezek után– mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
166/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat 

(Pályázati kiírás kódja: BM-16-MA/MI) benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (Pályázati kiírás 
kódja: BM-16-MA/MI) benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására vissza nem térítendő támogatás igénybevételével. 

 
2. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését a pályázati kiírásban 

megjelölt maximálisan igényelhető összegben, azaz maximum bruttó 
10.526.300 Forintban jóváhagyja. A támogatás intenzitása 95%.  

 
3. Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó maximum 526.315 

Forint önerőt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja, melynek 
költségvetési rendeletben történő betervezését elrendeli. 

 
4. Képviselőtestület a pályázati díjhoz szükséges bruttó 20.000 Ft-ot az 

általános tartalék terhére biztosítja. 
 

5.  Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására, a pályázat 
részletes tartalmának kidolgozására, és nyertes pályázat esetén annak 
megvalósítására. 

 
Határidő: 2016. december 19. 
Felelős:  polgármester  
Értesül: osztályok 

 
12./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 198./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
167/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény, Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás 

értékesítéséről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény, Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzata elrendeli az önkormányzat 
tulajdonát képező, Edelény belterület 671/5/A/8 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Szentpéteri út 30. 1/8. szám 
alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetését. 

2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni 
az Edelényi Városi Televízió képújságjában és Edelény 
Város honlapján.  

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 
671/5/A/8hrsz-ú, Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatt található, 
51 m2 területű, másfél szobás, felújításra szoruló lakást. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárában legkésőbb 2016. december 6-án 9.00 óráig 
letétbe helyez 143.000,- Ft (azaz: Egyszáznegyvenháromezer 
forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a 
vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 

Kikiáltási ár: 1.430.000,-Ft  

(azaz: Egymillió-négyszázharmincezer forint) 

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 
2016. november 28. - 2016. december 5. napjain, 
hétköznapokon. 

Licittárgyalás időpontja: 2016. december 6-án 9.00 óra. 
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Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme 
(Edelény, István király u. 52.) 

A versenytárgyalást a jegyző vezeti. 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást 
ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző (tel: 48/524-
100/123 mellék, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi 
Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.) 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: meghirdetés: azonnal 

versenytárgyalás: 2016. december 6. 
szerződéskötés: 2016. december 21. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határozatról értesülnek:osztályok 

 
13./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 199./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
168/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere 

jóváhagyásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 
arányú tulajdonában álló Edelény belterület 1/125 hrsz-ú 
ingatlanát (kivett beépítetlen terület) az Ozorák István ingatlan-
értékbecslő és igazságügyi műszaki szakértő által elkészített 
szakvélemény szerinti 1.688.200,-Ft+áfa=bruttó 2.144.014,-Ft 
vételáron elcseréli az Edelényi Görögkatolikus Parókia (3780 
Edelény, Újtemplom út 2-4.) 1/1 arányú tulajdonában álló 
Edelény belterület 261 hrsz-ú, 1.511.100,-Ft vételárú 
ingatlanára (kivett beépítetlen terület). A cserével érintett telkek 
vételárának különbözetét, 632.914,- Ft-ot az Edelényi 
Görögkatolikus Parókia egy összegben átutalással fizeti meg az 
Önkormányzat fizetési számlájára. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csereszerződés aláírására. 

Határidő: 2016.12.31. 
Felelős: polgármester 
Értesülnek:osztályok, ügyvéd, parókia 

 

 

14./ Napirendi pont tárgya: 
 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó 
módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 200./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy ez a nagy szennyvíz projekt, amelyben az 
önkormányzatnak is el kell fogadnia néhány dolgot, mint konzorciumi partnernek. 
Ezt követkően - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
169/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: KEHOP-2.2.1-15-2015-00042 azonosító számú pályázat 

megvalósításához kapcsolódó módosított konzorciumi 
megállapodás elfogadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00042 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával kötendő „A Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek 
megvalósításáról” szóló konzorciumi együttműködési megállapodást 
a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

2. Képviselő-testület 84/2015.(VI.25.) határozatával jóváhagyott 
konzorciumi megállapodás a jelen határozattal jóváhagyott 
módosított konzorciumi megállapodás aláírásával egyidejűleg 
érvényét veszti. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2016.11.30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: NFP, osztályok 
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15./ Napirendi pont tárgya: 
 
A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 
hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 201./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
170/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel 

történő ellátásához való hozzájárulásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a II. számú fogorvosi körzet tartós 
helyettesítéssel történő ellátásához való hozzájárulásról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú 
fogorvosi körzet Dr. Májai Erzsébet Emőke és Dr. Albert-
Györbiró Ágota személyes közreműködésével, 2017. január 1. 
napjától történő tartós helyettesítését tudomásul veszi. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  polgármester 
 Értesül:  osztályok, Edelényi SzSzKp, Edelényi Járási Hivatal 

Népeü.O., fogorvos 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

16./ Napirendi pont tárgya: 
 
EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 
– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 202./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
171/2016.(XI.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a 

köznevelés eredményességéért – tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért – tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt 
be az EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum 

bruttó 25 millió Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem 
biztosít. 
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem 
esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül:  osztályok 

 
 
17./ Napirendi pont tárgya: 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 203./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:   
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2016. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 6/2015 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 
(2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
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Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016 (II.11.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdés f) pontja 
helyére a következő rendelkezés lép: 

 
„ f) A családja egy főre eső jövedelmének alacsony volta, illetőleg egyéb 
önhibán kívül eső körülmény miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem 
tud gondoskodni. A támogatás készpénzben és természetben biztosítható, 
melyre vonatkozó kérelmet minden év november 01. napjától november 30. 
napjáig lehet benyújtani.” 

 
2. § Ez a rendelet 2016. november 25. napján lép hatályba. 
 
 
       Dr. Vártás József                  Molnár Oszkár 
                 jegyző                    polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 
24. napján kihirdetésre került. 

 

Edelény, 2016. november24. 
        Dr. Vártás József 
                    jegyző 
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Polgármester napirend után tájékoztatásul elmondja, hogy elkezdődött a sport-
uszodához kapcsolódó parkoló építése, illetve a terület közvilágításának kiépítése. 
Mind a kettő a felvett hitel terhére történik. Szólt arról is, hogy egy újabb vis-maior 
pályázatuk lett nyertes, aminek három eleme van, a Császtai út elejének, kb. 30 m-
es vízelvezető árok betonozása, a Kincsem-patak Antal György út és Pást út közötti 
szakaszának rendbetétele, kibetonozása, illetve a Császta felső során az októberi 
nagy esőzés miatt elmosott útnak zúzott köves helyreállítása fog megtörténni ebből a 
10 millió forintból, amit nyert az önkormányzat. 
 
Ezek után - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
        Molnár Oszkár         Dr.Vártás József 
         polgármester                 jegyző 
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	1. melléklet a 158/2016.(XI.24.) határozathoz
	MEGÁLLAPODÁS
	Megállapodás tárgya:  A 2016. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása
	Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja.
	3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:
	a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.
	4. Felek kijelentik, hogy a 2016. évben ivóvíz-szolgáltatás vonatkozásában keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak betartásáv...
	4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő m...
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a Közműtulajdonos elfogad.
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles.
	Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.
	Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
	Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó személy kerül meghatározására:
	Név:  ……………………………………….
	Cím:  ……………………………………….
	Telefonszám: ……………………………………….
	Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót.
	4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg a vá...
	4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig vonatkozó szab...
	4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi XXXI. törvény a ...
	4.5. Az elvégzett munkákat követően:
	Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését.
	Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban elismeri az elvégzett munka teljesítését.
	Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet megtisztítani, és az o...
	5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden esetben tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj terhére kerü...
	6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül meghatározásra, és elszámolásra.
	7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj számlákk...
	Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint, kompenzáláss...
	A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe a Megrendelő székhelye.
	8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a tárgyévben, ille...
	9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági okokból évközben szükségessé váló víziközmű fejlesztési munkák felmerülése miatt az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett felek ho...
	10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a felek a vitás ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika Járásbírósá...
	A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek által aláírt okiratban van lehetőség.
	Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
	11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
	Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg.
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	Megállapodás tárgya:  A 2016. évi használati díj szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása
	Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja.
	3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:
	b. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.
	4. Felek kijelentik, hogy a 2016. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak betartá...
	4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő m...
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a Közműtulajdonos elfogad.
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles.
	Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.
	Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
	Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó személy kerül meghatározására:
	Név:  ……………………………………….
	Cím:  ……………………………………….
	Telefonszám: ……………………………………….
	Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót.
	4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg a vá...
	4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig vonatkozó szab...
	4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi XXXI. törvény a ...
	4.5. Az elvégzett munkákat követően:
	Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését.
	Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban elismeri az elvégzett munka teljesítését.
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	7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj számlákk...
	Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint, kompenzáláss...
	A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe a Megrendelő székhelye.
	8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a tárgyévben, ille...
	9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági okokból évközben szükségessé váló víziközmű fejlesztési munkák felmerülése miatt az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett felek ho...
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