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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. március 7-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. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 

alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról 
 

3. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 26. és 

Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított üzemeltetési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
5. Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
6. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 

 
7. Vis maior pályázat benyújtásáról 

 
 
 

E d e l é n y, 2017. március 7. 
 
 
                                                                          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 2017. március 7-

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

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Dr.Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor aljegyző 
          Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
          Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője 
 
 
Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van. 
 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 

alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról 
 

3. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 26. és 

Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított üzemeltetési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
5. Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
6. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 

 
Javasolja napirendre felvenni a Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 45./ sorszámú 
előterjesztést. 
 
Az előterjesztés napirendre történő felvételét szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a napirendre történő felvételt – 12 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt 
szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 

alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról 
 

3. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 26. és 

Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított üzemeltetési 
megállapodás jóváhagyásáról 

 
5. Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
6. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 

 
7. Vis maior pályázat benyújtásáról 

 
 
Tárgyalt napirendek 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
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Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (III.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. 1.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.4. és 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete. 
 

2.§ Ez a Rendelet a kihirdetését követő 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 2017. március 7. napján 
kihirdetésre került. 
 
 

Dr. Vártás József  
                                                                             jegyző  
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhelynél 2017. március 1-jétől alkalmazandó 
nyersanyagnorma megállapításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhelynél 2017. március 1-jétől alkalmazandó nyersanyagnorma 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 

Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél 
alkalmazandó nyersanyagnormát 2017. március 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg (az árak nettó összegben szerepelnek): 

 
Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bölcsőde 42 13 147 42 244 
Óvoda - 53 147 44 244 
Általános Iskola - 73 201 61 335 
Gimnázium - - 233 - 233 
Alkalmazotti  - - 233 - 233 
Vendégétkezők - - 233 - 233 

 
2) A Képviselő-testület fizetendő térítési díjak kiszámításánál a térítési 

díj összegét a normaköltség + rezsi költség (100% norma költség) + 
ÁFA állapítja meg a vendégétkezők esetében. 
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3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nevelési-oktatási 
intézmények egyedi rendezvényeire, vagy külső szervek részére 
készített étkeztetés esetén a felhasznált nyersanyagköltségre 150%-
os rezsiköltséget kell számolni. 

 
4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nem önkormányzati 

fenntartású vagy működtetésű (egyházi fenntartású) nevelési-
oktatási intézményekben tanulók részére biztosított étkeztetés esetén 
az elfogadott nyersanyagnormára 60%-os rezsit + ÁFÁ-t kell 
számolni, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén 
az alkalmazottak és vendégétkezők térítési díját az 1) pontban 
foglaltak szerint kell meghatározni. 

 
5) Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely keretein belül működő konyha dolgozói, valamint az 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde dolgozói 233 Ft+ ÁFA 
nyersanyagköltséget kötelesek fizetni térítési díjként, a ledolgozott 
munkanapok, illetve azokon igénybe vett étkeztetés után. Az Edelényi 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
intézményegységeinél dolgozók ebéd rendelése esetén szintén 233 Ft 
+ ÁFA-t kell számolni térítési díjként.  

 
6) A számlázást havi rendszerességgel kell elvégezni. 

 
7) Képviselő-testület 56/2016.(IV.21.) határozata 2017. február 28. 

napján érvényét veszti. 
 

Határidő: 2017. március 1-től folyamatosan 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értestül: intézmények, egyházmegye, osztályok 

 
 
3./Napirendi pont tárgya: 
 
EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 



 7 

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be az 
EFOP-4.1.9-16 kódszámú „A múzeumi és levéltári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület a projekt teljes elszámolható költségét maximum 

bruttó 60 millió Ft összegben állapítja meg, melytől a polgármester 
eltérhet. 

 
3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatás maximális 

mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
 

4. Képviselő-testület az előkészítés során felmerült bruttó 2.155.000 Ft 
költség fedezetét a 2017. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka 
terhére biztosítja, amely a támogatási kérelem pozitív elbírálása 
esetén a pályázati forrás terhére elszámolható, és a fejlesztési 
céltartalékba visszapótlásra kerül. 

 
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

előkészítésére és benyújtására, valamint támogatott kérelem esetén a 
pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 26. és Bányász 
út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított üzemeltetési megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, 

Borsodi út 26. és Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő 
módosított üzemeltetési megállapodás jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 
26. és Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított 
üzemeltetési megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal kötendő - Edelény, Borsodi 
út 26. és Bányász út 2. számú ingatlanokra vonatkozó – módosított 
üzemeltetési megállapodást a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Megállapodás, és a 

jövőben szükségessé váló módosítások aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, Osztályok 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci 

Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint 
arra, hogy a végleges szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, 
szükségessé váló módosításokat a végleges szerződés és 
mellékletei szövegében annak aláírását megelőzően módosítsa. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2017.03.31.  
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, Miskolci Tankerület  

 
 
 
 
 
 
 



 17 

Melléklet a 38/2017.(III.07.) határozathoz  

 
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Edelény Város Önkormányzata 
székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
törzsszáma: 725592 
adóigazgatási azonosító száma: 15725596-2-05 
bankszámlaszáma: 12037805-00113009-00100007 
KSH statisztikai számjele: 15725596-8411-321-05 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a 
 
Miskolci Tankerületi Központ 
székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 
képviseli: dr. László István tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835293-2-05 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00336578-00000000 
ÁHT azonosítója: 361317  
KSH statisztikai számjele: 15835293-8412-312-05 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, a következő 
feltételekkel: 
 
1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2016. december 15. napján létrejött 

vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés) 1. 
számú mellékletében a vagyonkezelésbe vett ingatlan-t m2-arányosan határozták 
meg. Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy az 1. számú 
mellékletet a jelen okirathoz csatolt tartalommal akként módosítják, hogy a 
vagyonkezelői jog terjedelmét - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inytv. vhr.) 7.§ 
(1) bekezdés alapján - a tárgybeli ingatlan eszmei hányadára létesítik. 

 
2. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vagyonkezelési Szerződés „II. A 

szerződés tárgya” című fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„4. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanra, az abban 
meghatározott eszmei hányadra vonatkozó vagyonkezelői jogát - „jogszabályon 
alapuló vagyonkezelői jog” címén - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, 
melyhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 
Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
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bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő 
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az 
Átvevő köteles viselni.” 

 
3. A Vagyonkezelési Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
4. A jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban 

készült, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 4 példány az Átvevőt illeti meg. 
 

5. A Felek a jelen szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 
6. Jelen szerződésmódosítást Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 38/2017. (III.07.) határozatával elfogadta. 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: ingatlan adatai 
 
Kelt: Edelény, 2017. március „….”                Kelt: Miskolc, 2017. március „….”. 
 
 

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

képviseli 
Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………….…………….. 
Miskolci Tankerületi Központ 

képviseli 
dr. László István 

tankerületi központ igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: Edelény, 2017. március „….”. 
 
 
 

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

Száz Attiláné 
gazdasági vezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Miskolc, 2017. március „….”. 
 
 
 

……………………………………………… 
Miskolci Tankerületi Központ 

Szűcs András 
gazdasági vezető 

 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: Edelény, 2017. március „….”. 

 
 

 
………………………………………. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
Ellenjegyzem: 
Kelt: Miskolc, 2017. március „….”. 

 
 
 

……………………………………….. 
Dr. Osváth Ildikó 

ügyvéd 
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Vagyonkezelési szerződés 1. melléklete 
 

Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok 
pontos meghatározása 

 
3780 Edelény, Bányász út 2. szám alatt található 808,98 m2 összterületű ingatlan 
191,83/808,98 m2 arányban kerül átvevő vagyonkezelésébe.  
 
Átvevő által kizárólagosan használt helyiségek: 
 

Helyiség Alapterülete 
(m2) 

Földszint 
Teakonyha 4,6 

Emelet 
Terápiás szoba 16,42 
Zuh.+Mosdó 4,16 
Öltöző 9,95 
E.T. 1,47 
WC 1,40 
Teakonyha 10,13 
Gazd. Igazgató 17,19 
Titkárság 19,75 
Intézmény Igazgató 24,50 
Gyermek Jól. Fogl. 19,40 
Tér. Díj. Pénztár 12,60 
Iroda 19,32 
Terápiás szoba 15,47 
Család Gondn. 15,47 
összesen: 191,83 

 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
 
a) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) vállalja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges 20 ft/fő egyösszegű támogatás 
(összesen: 20 ft*9995=199.900ft) 2017. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére történő megfizetését az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása felé azzal, hogy ezen összeg becsült költség, 
az eljárás végén a Társulás elszámol a társult tagokkal a 
felhasználásról. 

 
b) Képviselő-testület vállalja az orvosi ügyelet jövőbeni ellátásának 

megszervezéséhez a jelenleg hatályos kiegészítő hozzájárulás 
megfizetését a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés 
teljesítése érdekében. 

 
c) Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társulási megállapodás 

szabályait megszegő, kötelezettségeit nem teljesítő (pl. orvosi 
ügyelet ellátásához szükséges kiegészítő hozzájárulást nem vagy 
jelentős késedelemmel fizető) tagokat zárják ki 2017. december 
31. napjával a társulásból, melyről a Képviselő-testületek a 
későbbiekben minősített többséggel hozott határozattal döntenek. 

 
Határidő: 2017.03.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulás, osztályok 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vis maior pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő kérdezi, hogy a benyújtandó vis maior pályázatnak milyen 
műszaki tartalma van, illetve, hogy feltétlen fontos a kibontott hídmaradékot ott tartani 
az út mentén. 
 
Polgármester: Ez utóbbi jó kérdés, ő is feltette magának jó néhányszor, de reméli, a 
holnapi nap folyamán már nem lesz probléma. A most benyújtandó vis maior 
pályázatnak a műszaki tartalma 13 db áteresz, illetve bejárati híd megépítése, cseréje, a 
Császtai út teljes hosszában a vízelvezető árok rendbetétele. Ez a pályázat erről szól. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: A felmérést ezzel kapcsolatban ő végezte, és 
lényegében ez a pályázat az eredeti állapot helyreállításáról szól igazából, ebben a 
földároknak a kitakarítása, felbontásra került 3 híd, és ahol nem megfelelő átmérőjű az 
áteresz, ki lesz cserélve. Az, hogy 13 vagy 15 helyen lesz áteresz csere, nem tudja 
megmondani, de majd amennyit elfogadnak. A törmelék elhordásával kapcsolatban 
megjegyzi, ő kérte, hogy még maradjon, mert kint voltak az ellenőrök, de 
mindenképpen most már el fogják szállítani. Bízik abban, hogy májusra elbírálják ezt a 
pályázatot. 
 
Polgármester elmondja, hogy ezek közül az átereszek közül főleg kettő rendkívül kicsi 
átmérőjű, és mind a kettő a Korányi út torkolatánál található. Reméli, hogy ezzel a 
pályázattal és a tulajdonosok bevonásával rendezni tudják ezt a két szűk 
keresztmetszetű átereszt. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő elmondja, hogy aki járt a Császtai úton láthatja, hogy az első vis 
maior pályázatban megnyert szakasznak az építése már elkezdődött. Reméli, hogy ez a 
szakasz is nyerni fog és akkor rendeződni fog valamelyest ez az anomália. 
Kérdezi, hogy kátyúzásra ez évben lesz-e valamilyen lehetőség a szűkös költségvetés 
ellenére, mert a Herman Ottó utcában is olyan állapotok vannak, hogy ott lassan 
közlekedni nem lehet. 

Polgármester: Mindegy milyen szűkös költségvetés van, - eddig az időjárás nem 
engedte a kátyúzást, teljesen természetes, hogy a legkritikusabb helyeken a városban 
rendbe fogják hozni, aztán meglátják, hogy érkeznek a fejlesztési pénzek, és abból 
mindenhol ki fogják javítani. Az előző vis maior pályázatra visszatérve, nemcsak a 
Császtai út felső részén folyik a munka, hanem a Pást utca és az Antal György út közötti 
szakaszon, amire gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy készen van. 
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Sztankóné Sándor Ibolya képviselő egyéb témában felvetette és kéri, hogy a 
közterület-felügyelőket küldjék ki az Egres végére, mert arra járt a napokban és a volt 
betonelem gyárral szemben van egy bekötő út a „vízházhoz” és a főúthoz közel kialakult 
egy szeméttelep. Ott több száz zsák szemét van szétgórva, ha jön egy szél, mind 
beteríti a főutat, ami borzasztó látvány lesz. Azt javasolja, hogy a Kht. a közhasznú 
munkásokkal a szemét eltakarítását valahogyan oldja meg. 

Polgármester: Elég régen járt arrafelé, ezt a problémát nyilván már holnap orvosolni 
kell, mert nem maradhat úgy. 
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2017.(III.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a vis maior pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be vis maior támogatás igénylésére az 
önkormányzati tulajdonú Császtai úthoz tartozó nyílt medrű 
csapadékvíz-elvezető árok műtárgyait érintő (856 hrsz.), 2017. 
február 06-án nagy mennyiségű csapadékvíz miatt 
bekövetkezett károsodás helyreállítására és védekezésére. 

 
2. Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

a) a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem 
rendelkezik, 

b) más, a tulajdonában lévő ingatlannal ezt a feladatát nem 
tudja ellátni, 

c) a károsodott csapadékvíz árok és tartozékai, valamint közút 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti 
településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása); és 11. pontja szerinti 
településüzemeltetés feladatok körébe tartozó, a „helyi 
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás;” önkormányzati feladat ellátását szolgálja, 
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d) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó ingatlanokra 
az 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás 
megkötését, amennyiben az érintett ingatlanokra köthető 
biztosítás, 

e) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását, 

f) saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani, 

g) az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott 
be más pályázatot. 

 
3. A becsült költségigény: 13.485.000.- Ft. Képviselő-testület 

támogatási igényét 12.136.500.- Ft (90%) összegre nyújtja be, 
melyhez az 1.348.500.- Ft (10%) saját forrást a 2017. évi 
költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a szakértői 
vélemény beszerzésére, és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2017. március 16. 
Felelős: jegyző, polgármester 
Értesül: osztályok 

 

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

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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