
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. június 22-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

                                                     

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. ÉRV ZRt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) 

munkakör betöltéséről  
 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) 
határozat módosításáról  

 
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívásáról, 

munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
továbbá az új ügyvezető megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának 
elfogadásáról 

 
5. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  
 

6. A sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
7. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék 

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

 
8. Az edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről 

 
9. EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 
 

10. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásáról 
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11. ,,Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról 
 

12. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
 

13. Együttműködési keret-megállapodás megkötése az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 
 

14. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

 
15. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 
16. A vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek értékesítésre történő 

meghirdetéséről 
 

 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2017. június 22. 
 
 
                 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. június 22-én a 

Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  rendes 
nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Káli Richárd, 

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

 
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Fischer Ferdinánd, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
98./ számú előterjesztésnél:      
ÉRV ZRt-vel kötendő használati díj felhasználásról 
szóló megállapodás jóváhagyásáról   

Kulcsár László Divízióvezető - ÉRV. ZRt. 
képviseletében 
 

99./, 100./  számú előterjesztésnél:      
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 
(magasabb vezetői) munkakör betöltéséről  
       Bakó Gyuláné pályázó 
100./ számú előterjesztésnél:      
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
visszahívásáról, munkaszerződésének közös megegye 
zéssel történő megszüntetéséről, továbbá az új ügyvezető  
megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának elfogadásáról 
 
      Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszol- 
      gáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      Sáhó Zoltán pályázó 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő 
jelen van.  
Napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri keret terhére 
80.000,- Ft támogatásba részesítette 2017. június 7-én a JUDOJO Edelény SE civil 
szervezetet működési (versenyeztetési) célra. 
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Ezek után az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

1. ÉRV ZRt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) 

munkakör betöltéséről  
 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) 
határozat módosításáról  

 
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívásáról, 

munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
továbbá az új ügyvezető megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának 
elfogadásáról 

 
5. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  
 

6. A sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
7. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék 

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

 
8. Az edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről 

 
9. EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 
 

10. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
11. ,,Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról 

 
12. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

 
13. Együttműködési keret-megállapodás megkötése az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 

 
14. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
Javasolja napirendre felvenni a „Közbeszerzési Szabályzat módosításáról” szóló 112./ 
sorszámú előterjesztést, valamint „A vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek 
értékesítésre történő meghirdetéséről” szóló 113./ sorszámú előterjesztést. 
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A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester 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 javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. ÉRV ZRt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) 

munkakör betöltéséről  
 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) 
határozat módosításáról  

 
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívásáról, 

munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
továbbá az új ügyvezető megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának 
elfogadásáról 

 
5. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  
 

6. A sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
7. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék 

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

 
8. Az edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről 

 
9. EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 
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10. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
11. ,,Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról 

 
12. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

 
13. Együttműködési keret-megállapodás megkötése az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 

 
14. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 

15. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
 

16. A vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek értékesítésre történő 
meghirdetéséről 

 
Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
ÉRV ZRt-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
87/2017.(VI.22.)   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 
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
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1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) megismerte a 2017. évi használati díj 
felhasználásáról szóló tájékoztatót és tudomásul veszi. 

2./  Képviselő-testület a víziközművek felújításához kapcsolódó, és a 
2017 évi használati díj felhasználásáról szóló megállapodást a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

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

Határidő: 2017.06.30., illetve a beruházások lezárásának napja. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

Melléklet a 87/ 2017.(VI .22.) határozathoz  

 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2017-108-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:  Bakondi György Patrik 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 2017. évi használati díj ivó- és 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 2017. évben ivó- és szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
tervezetten keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra 
történő felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
1. Érintett felek rögzítik, hogy 2017. évben a szolgáltatási díj részét képző – az 
Önkormányzat tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett 
összege a becsült fogyasztás alapján: 
 
  Ivóvíz: 11.247.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 14.283.690,- Ft 
 
  Szennyvíz: 10.409.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 13.219.430,- 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 

 IVÓVÍZ KÖZMŰ  

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

2.134.292,- 

2. 10 db tolózár cseréje 1.436.000,- 
3. Tűzcsap felújítási keret 2.000.000,- 
4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 2.000.000,- 

Összesen 7.570.292,- 
 
 
 

Ssz. Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

bruttó értéke  
Ft-ban 

 SZENNYVÍZ KÖZMŰ  

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         1.095.689,- 

Összesen 3.229.981,- 
 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, 
indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
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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 2017. évben ivó- és 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 a 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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 
Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
Kazincbarcika, 2017………………… 
 
 

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

Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

Bakondi György Patrik 
vezérigazgató 

 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 

 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör 
betöltéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 99./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy a Mátyás Óvoda-vezetői 
állásra két pályázat érkezett, az egyik pályázat érvénytelen volt, mivel nem rendelkezett 
a pályázatban kiírt feltételekkel. Egyedül Bakó Gyuláné nyújtott be érvényes pályázatot, 
melynek nagyon örül.  
 
Bakó Gyuláné pályázó megköszöni a képviselő-testületnek és az óvoda dolgozóinak a 
bizalmát. Elmondja, hogy 36 éve dolgozik az óvodában, a munkáját szeretné 
továbbfolytatni. A pályázatába beírt programok, attó függetlenül, hogy megkapja a 
kinevezést, vagy nem, már elindultak, folyamatban vannak, megtekintethők. 

Polgármester  a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban 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 
88/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 

(magasabb vezetői) munkakör betöltéséről 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde (székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a.) 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére 
benyújtott pályázatokat elbírálta és megállapítja, hogy 

 
a) a pályázók közül Kálmán Judit nem rendelkezik pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel, ezért az Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde óvodavezetői munkakörébe nem nevezhető ki, míg 

b) Bakó Gyuláné megfelel a pályázati kiírás minden 
követelményének, ezért az Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde óvodavezetői munkakörébe kinevezhető. 

2. Képviselő-testület – a Humánpolitikai Bizottság, továbbá a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye, valamint a 
véleményezésre jogosult szervek véleménye alapján, az Edelényi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével - BAKÓ 
GYULÁNÉ-t az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
óvodavezetőjévé (magasabb vezető) 2017. július 15. napjától 
2022. július 14. napjáig kinevezi. 

 
3. Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a Kjt. szerint, 

intézményvezetői pótlékát az illetményalap 80%-ában, 81.200,- 
Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő:  2017.07.15.  
Felelős:  jegyző, polgármester 
Értesül: Intézmény, Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Műv. Központ 

 

Polgármester a kinevezéshez gratulál, jó egészséget és jó munkát kíván. 
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3./ Napirendi pont tárgya: 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) határozat 
módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 100./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
89/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 

85/2017.(V.25.) határozat módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) határozat 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testület a 85/2017.(V.25.) határozat 1. melléklete 

szerint jóváhagyott 1/M/2017. okirat számú Módosító okirat 
bevezető része helyébe a következő szöveg lép: 

„Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016.06.13. napján 
kiadott, 2/A/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján – a 85/2017.(V.25.) határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom:” 
 

2. Képviselő-testület a 85/2017.(V.25.) határozat 1. melléklete 
szerint jóváhagyott 1/M/2017. okirat számú Módosító okirat 2. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2. Az Alapító okirat 5.1. pontja helyében a következő 
rendelkezés lép:  
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat 
útján, öt év határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete bízza meg. A 
költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló 
vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat 
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A 
költségvetési szerv vezetőjének kinevezésével, vezetői 
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetet-
lensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi 
büntetés k iszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja.” 
 

3. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1. 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
4. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 

okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító 

okirat aláírására. 
 

6. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde Alapító okiratának és a Módosító okiratának a Magyar 
Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1.mellékelt a 89/2017.(VI.22.) határozatoz 
 

Okirat száma: 1/M/2017. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2016.06.13. napján kiadott, 2/A/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján – a 85/2017.(V.25.) határozatra figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyében a következő rendelkezés lép:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában meghatározott 
óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás. 

2. Az Alapító okirat 5.1. pontja helyében a következő rendelkezés lép:  

„5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, öt év határozott időre Edelény 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete bízza meg. A költségvetési szerv 
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói 
jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv 
vezetőjének kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával 
kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.” 
 

3. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 1. sorának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

1 Közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 
 

4. Az Alapító okirat 6.1.2. helyében a következő rendelkezés lép: 
 
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában meghatározott 
óvodai nevelés” 
 
 

5. Az Alapító okirat 6.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 
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 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
(óvoda) 

 40 fő 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1.  
(óvoda) 

 100 fő 

3 3780 Edelény, Bányász út 2. (óvoda)  25 fő 

4 3780 Edelény, Árpád út 41. (óvoda)  52 fő 

5 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
(bölcsőde) 

 38 fő” 

 
6. Az Alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajz
i száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója

, célja 

1 3780 Edelény, Mátyás király út 
7/a 168/2. használati jog 

óvodai 
nevelés, 
bölcsőde
i ellátás 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 
1. 175/2. használati jog óvodai 

nevelés 

3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. használati jog óvodai 
nevelés 

4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 használati jog óvodai 
nevelés” 

 
Jelen módosító okiratot 2017.07.01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Edelény, 2017. június 22. 
 

P.H. 
 

---------------------------------------- 
  Molnár Oszkár polgármester 
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2. mellékelt a 89/2017.(VI.22.) határozatoz 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívásáról, munkaszer-
ződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, továbbá az új ügyvezető 
megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 101./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő a pályázóhoz fordul egy kérdéssel, mivel Edelényben sajnos elég 
változékony időjárás van, elég sok csapadékos időt élnek meg, a csapadékvíz-elvezetés 
pedig olyan, amilyen. A pályázatából kiderül, hogy nem edelényi lakos, ezért kérdezi, 
hogy ezt a porblémát hogyan szándékozik kezelni. 
 
Sáhó Zoltán pályázó szerint pozitív az, ha nem a város lakója, mert nagyon sok 
emberrel lesz kapcsolata, és ami a surlódást okozhatja, és szerinte ez a dolog pont 
pozitív szemlélettel fog kijönni. Az, hogy hogyan ismeri a várost, arról van egy múltja, a 
motivációs levelében is, a tanulmányainál le van írva, hogy meliorációs mérnök az egyik 
végzettsége. Megcsinálta a vizsgamunkáját 93 km2-nek a komplex rendbetételére: 
árok, csatorna, műtárgyak. Úgy gondolja, hogy Edelény egy héten át tartó 
megismerésével és a város, a képviselők segítségével, ha jelzik, hol jelentős a 
probléma, hol kell szikkasztani, hol kell átemelni, - akkor biztosan találnak megoldást a 
problémára. Úgy gondolja, hogy ez a jövőbeni munkakapcsolat során fog realizálódni, 
amelyhez szeretné mindenkinek a segítéség kérni. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Káli Richárd képviselő Szabóné Varga Marietta ügyvezető asszonynak megköszöni az 
elvégzett munkáját, és további sok sikert kíván. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő szintén megköszöni ügyvezető asszonynak a több 
éves munkáját.  
Az új ügyvezető kinevezéséhez egy módosító javaslattal kíván élni, mégpedig, hogy 
kössenek ki 90 napos próbaidőt. 
 
Polgármester: Az ülésen képviselő asszony nem tehet módosító javaslatot, de azt 
gondolja, hogy egy képviselőtől jövő ilyen jellegű módosító javaslatot a 
polgármesternek illik feltenni szavazásra. 
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a módosító 
javaslatot, mely szerint az új ügyvezetőnek 90 napos próbaidőt szabjanak meg. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a határozati javaslat 2. és 3. pontját külön-külön teszi fel szavazásra; 
elsőként a 2./ pontját, melyben hozzájárul a képviselő-testület Szabóné Varga Marietta 
ügyvezető 2014. 10. 29-én megkötött munkaszerződésének 2017. 08. 31-vel való közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását a 
módosítással együtt, mely a következők szerint szól: A Képviselő-testület a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 26.) ügyvezetőjének - 
munkaviszony létesítéssel - 2017. szeptember 1. napjától, 90 nap próbaidő kikötése 
mellett,  2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra Sáhó Zoltánt megválasztja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a határozati javaslat egyben történő elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban 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 

90/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
visszahívásáról munkaszerződésének közös megegye-
zéssel történő megszüntetéséről, továbbá az új ügyvezető 
megválasztásáról, új ügyvezető díjazásának elfogadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalt a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit kft. ügyvezetőjének visszahívásáról, 
munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszünte-
téséről, továbbá az új ügyvezető megválasztásáról, új ügyvezető 
díjazásának elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné 

Varga Marietta ügyvezetőt kérésre a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nél betöltött ügyvezetői megbízásából visszahívja 
2017. augusztus 31. napjával. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné 

Varga Marietta ügyvezető 2014. 10. 29-én megkötött 
munkaszerződésének 2017. 08. 31-vel való közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.   

 
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 26.) 
ügyvezetőjének - munkaviszony létesítéssel - 2017. szeptember 
1. napjától, 90 nap próbaidő kikötése mellett,  2022. augusztus 
31. napjáig terjedő időszakra Sáhó Zoltánt megválasztja. 

 
4. Képviselő-testület az ügyvezető igazgató személyi alapbérét a 

Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi 
átlagos bruttó kereset (2016. évben 263.171 ft) kétszeresének 
megfelelő összegben (263.171 ft*2=526.342 ft) állapítja meg, a 
Kft. javadalmazási szabályzatával összhangban. Az ügyvezető 
költségtérítésre jogosult. 

 
5. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés elkészítésére 
és aláírására. 

 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ügyvezető, Pénzügyi Osztály, Kft. 
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Polgármester megköszöni Szabóné Varga Marietta ügyvezető asszony munkáját, Sáhó 
Zoltán úrnak kinevezéséhez gratulál, jó munkát kíván, és minden segítséget megadnak, 
hogy a várost megismerje. 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 102./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő: A költségvetési rendelet módosításánál jóformán 
átvezetésekről beszélnek, de visszatérne arra, amikor a költségvetést tárgyalták, amikor 
szó volt arról, hogy a kormány azon intézkedése, amely a minimál, illetve a garantált 
bérminimum emelkedésére vonatkozik, az 60 milliós terhet ró idén az önkormányzatra. 
Az a kérdése, hogy van-e változás ebben az ügyben. Volt olyan ígéret is, mivel több 
önkormányzat is jelezte az illetékes minisztérium felé, illetve a kormány felé, hogy 
ezeket a terheket nem nagyon bírják el az önkormányzatok, hogy adott esetben 
kompenzálásra kerülhet. Van-e bármilyen visszajelzés ebben az ügyben, vagy csak ez is 
megvalósulatlan ígéret volt. 
 
Polgármester: Ő is emlékszik arra, hogy a költségvetési vita során erről szót ejtettek 
és abban egyetértett mindenki, hogy ez nagyon jelentős teher az önkormányzat 
számára, hiszen normatíva nem követte a béremelést. Amit biztosra tud mondani, hogy 
a parlament jövő évre elfogadott költségvetésben az önkormányzatok részére a 
kormány javaslatára már kompenzálják a béremeléseket, és visszamenőleg a 2017-es 
esztendőre is részesül minden önkormányzat ebben a kompenzációban. Tehát ez a 
dolog nem betartatlan ígéret volt a kormány részéről. Ez az év kicsit mindenkinek 
nehéz, de éltek már át ennél komolyabb problémákat is. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság 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 szavazásban való részvételével 
– 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta 
következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017. (VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
2/2017.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
a)        3.102.588 eFt költségvetési bevétellel 
b)        3.426.040 eFt költségvetési kiadással 
c)         323.452 eFt költségvetési egyenleggel 
ebből    149.631 eFt működési egyenleg 
    173.821 eFt felhalmozási egyenleg 
d)    416.070 eFt finanszírozási bevétellel 
e)      92.618 eFt finanszírozási kiadással 

fogadja el.” 
 

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 42.309eFt általános, és 43.299eFt 

fejlesztési céltartalékot állapít meg. 
3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
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14.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
 

15.§ A Rendelet kiegészül a 13. melléklettel. 
 

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

Dr. Vártás József          Molnár Oszkár 
        jegyző            polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. 
június 22. napján. 
 

 
 

Dr. Vártás József 
jegyző





 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 



 37 



 38 



 39 





 41 



 42 



 

 43 

 
 



 

 44 

 
 
 
 



 

 45 

 
 
 



 

 46 

6./ Napirendi pont tárgya: 
 
A sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság 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 szavazásban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017. (VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A SPORTRÓL SZÓLÓ 12/2005. (II.28.) SZÁMÚ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSÉRŐL 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ Hatályát veszti a sportról szóló 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet. 
 

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

 

 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Molnár Oszkár 
polgármester 
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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. június 22. 
napján kihirdetésre kerül. 
 

 Dr. Vártás József  
         jegyző    

 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) Önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző a rendelettervezet levételét javasolja, mivel a 
Kormányhivatal véleményét nem kapták meg a mai postával sem, mely feltétele 
annak, hogy július 1-től hatályba tudják léptetni. A Kormányhivatal véleménye 
szükséges a rendelet-módosításhoz. Amennyiben megérkezik ebben a hónapban, egy 
rendkívüli ülésen meg tudja tárgyalja a testület. 
 
Polgármester a rendelet-tervezet levételének elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezet napirendről történő levételét – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy amikor a képviselő-testület 
munkaterve készült, Borza Bertalan képviselő úr javasolta, hogy vegyék fel a 
munkatervbe a Fogyatékosok Otthona átvételének megvizsgálását. Az átvételt 
megvizsgálták, nem látnak rá reális lehetőséget a jelenlegi finanszírozási helyzetben, 
hogy ezt az intézményt önkormányzati működtetésbe átvegyék. Az előterjesztés erről 
szól, és jó lenne, ha nem indulna el pletykaáradat, hogy az önkormányzat át akarja 
venni. Nem akarja átvenni, amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát. A határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
„az Edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről„ szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által fenntartott Edelény, Szent Márton út 1. szám 
alatti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált 
Szociális Intézmény Edelényi Otthona önkormányzati fenntartásba 
vételének kezdeményezését az Önkormányzat jelenlegi gazdasági 
helyzetében nem tartja megvalósíthatónak, tekintettel arra, 
hogy veszélyeztetné a törvény által kötelezően előírt önkormányzati 
feladat- és hatáskörök ellátását, valamint jelentős többletterhet 
róna az Önkormányzat intézményrendszerére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül:osztályok 
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9./ Napirendi pont tárgya: 
 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be 
EFOP-1.2.11-16 kódszámú Esély otthon című pályázati felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum bruttó 

200 millió Ft összegben állapítja meg. 
 
3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

kérelem előkészítésére, tartalmának teljes körű meghatározására és 
benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű 
megvalósítására és a megvalósításhoz kapcsolódó kötelezettség-
vállalásokra. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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10./ Napirendi pont tárgya: 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási kérelem 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot módosításani 
szükséges, mivel a beruházási helyszínek címét és helyrajzi számát is szerepeltetni kell. 
Ennek megfelelően a következők szerint javasolja a határozati javaslat elfogadását: 
 

„Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú – Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése – 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 VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 
felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét az 1. 

célterülethez kapcsolódóan az Edelény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, helyileg Edelény Tompa Mihály út, külterület 
0343/5 hrsz-ú ingatlanon meglévő, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett vásártéren határozza meg. 

 
3. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét az 1. 

célterülethez kapcsolódóan az Edelény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, helyileg Edelény, Árpád út 29., hrsz. 2210/4. alatt 
található Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett idősek 
otthona konyhai részén határozza meg. 
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4. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 69 996 millió 
Ft összegben állapítja meg, melytől a polgármester eltérhet. 

 
5. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez 5 % önerőt (maximum 

bruttó 3 684 000 Ft) biztosít a 2017. évi költségvetés fejlesztési 
céltartaléka terhére. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

kérelem előkészítésére, tartalmának teljes körű meghatározására és 
benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű 
megvalósítására és a megvalósításhoz kapcsolódó kötelezettség-
vállalásokra. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok” 

 
Az előbbiekben ismertetett módosított határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosított határozati javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban 
való részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú – Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése – tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
7. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú – „Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 
felhívásra. 

 
8. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét az 1. 

célterülethez kapcsolódóan az Edelény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, helyileg Edelény Tompa Mihály út, külterület 
0343/5 hrsz-ú ingatlanon meglévő, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett vásártéren határozza meg. 
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9. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét az 1. 

célterülethez kapcsolódóan az Edelény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő, helyileg Edelény, Árpád út 29., hrsz. 2210/4. alatt 
található Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett idősek 
otthona konyhai részén határozza meg. 

 
10. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 69 996 millió 

Ft összegben állapítja meg, melytől a polgármester eltérhet. 
 

11. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez 5 % önerőt (maximum 
bruttó 3 684 000 Ft) biztosít a 2017. évi költségvetés fejlesztési 
céltartaléka terhére. 

 
12. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

kérelem előkészítésére, tartalmának teljes körű meghatározására és 
benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű 
megvalósítására és a megvalósításhoz kapcsolódó kötelezettség-
vállalásokra. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 
,,Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban 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 

94/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat 
benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) pályázatot nyújt be Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
II. 4. a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás-igénylésére. 

 
2. Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletének az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár dologi 
kiadásai során betervezett 121.895 eFt terhére biztosítja a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás-igényléshez 
szükséges 83 eFt, azaz nyolcvanháromezer forint önrészt. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 

előkészítésére, tartalmának teljes körű meghatározására és 
benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű 
megvalósítására és a megvalósításhoz kapcsolódó kötelezettség-
vállalásokra. 

 
Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 
 
 

12./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
162/2015.(XI.26.) határozattal jóváhagyott Edelény Város 
Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta 
és a módosított „Intézkedési Terv”-et a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: SzGyF, intézmények, osztályok 
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Melléklet a 95/2017.(VI.22.) határozathoz 
 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J K 

Intéz-
kedés 
sor- 

száma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumen-
tumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá-
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá-
hoz szükséges 

erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedé

s 
eredmény

einek 
fenntarth
atósága 

Az intézkedés megvalósulá-
sának jelenlegi állása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Felnőttképzési 
program 

Magas az 
alacsony iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya 

Csökkenteni kell a 
8 általános iskolai 
végzettséggel, 
szakképzettséggel 
nem rendelkezők 
arányát a 
településen 

Integrált 
Városfejlesz-   
tési Stratégia 
(IVS), 
Gazdasági 
Program 

Felnőttkép-
zési program 
megszervezés
e 

Polgármester Közfoglalkoz-
tatási 
programokhoz 
kapcsolódóan 
2018.12.31. 

Képzésben 
résztvevők és 
bizonyítványt 
szerzettek 
száma. 
 

Pályázati forrás, 
humánerőforrás 

Folyama-
tosan 
fenntar-
tandó 

Az önkormányzati oktatási 
intézmények egyházi és 
állami fenntartásba kerülé-
sével az önkormányzat 
lehetőségei a felnőttképzés 
szervezésére leszűkültek, 
közvetlen ráhatása képzési 
programok beindítására 
megszűnt. 
Esti felnőttoktatás kere-
tében gimnáziumi képzés 
folyik a Szent János 
Gimnázium és Szakképző 
Iskolában, illetve az Új 
Esély Oktatási Központban. 
Szakiskolai képzés folyik az 
Új Esély Oktatási Központ-
ban, szakközépiskolai és 
érettségi utáni szakképzés 
a Szent János Gimnázium 
és Szakképző Iskolában. 
Az önkormányzatnak a 
közfoglalkoztatás keretében 
nyílt lehetősége a program-
ban résztvevőknek kötele-
zően előírt, elsősorban 
alapkompetenciák fejlesz-
tésére irányuló képzésére. 
Várhatóan az önkormány-
zatnak a jövőben is csak 
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ilyen formában lesz 
lehetősége a felnőttképzés 
megszervezésére. 

2 Szegregátumban 
élők hatékony 
bevonása a 
közfoglalkoztatá
sba 

A 
szegregátumok-
ban élők magas 
munkanélküliségi 
aránya 

Közfoglalkoztatás 
rendszerének 
fenntartása.  
A foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélküliek 
számának 
csökkentése. 

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkozta-
tási program. 

Polgármester Pályázati kiírás 
szerint, illetve 
2018.12.31. 

A 
közfoglalkozta-
tásba bevont 
személyek 
száma. 

Pályázati forrás, 
humánerőforrás 

Folyama-
tosan 
fenntar-
tandó 

 

3 Helyi közösségi 
szolidaritás 
erősítés 

Esetleges a helyi 
közösségi 
szolidaritás 
(adományozás, 
önkéntes munka) 

Rendszeres 
együttműködés 
alakul ki a 
közösségi 
szolidaritási 
tevékenységben 
résztvevő 
szervezetek 
között. 

IVS A közösségi 
szolidaritás-
ban részt 
vevő 
szervezetek 
felkutatása, 
együttmű-
ködésük 
elősegítése. 

Polgármester 2018.12.31., 
illetve pályázati 
kiírás szerint 

Rendszeres 
együttműködés, 
évente legalább 
kettő 
alkalommal a 
partnerek 
megbeszélést 
tartanak.  
Az 
együttműködés 
hatására évente 
legalább 2 
jótékonysági, 
adományozási 
program 
lebonyolítása.  
 

Személyi és 
tárgyi feltételek 
Pályázati forrás 

Folyamat
osan 
fenntarta
ndó 

Közösségi szolidaritás - 
jótékonysági, adományozási 
programokat keretében 
rendszeresen ruhaosztást 
szerveznek a családsegítők, 
illetve 1 alkalommal 
bútoradomány is került 
kiosztásra a rászorulóknak. 
A Karitasszal 
együttműködve 
almaosztásra is sor került. 
A Minden Gyerek Lakjon Jól 
keretén belül több 
alkalommal történt 
élelmiszer csomag osztás, 
2016-ban 5 alkalommal. 
A rászoruló családok 
gyermekei több alkalommal 
vettek részt az intézmény 
által szervezett 
programokon. (Mikulás ki 
mit tud, húsvéti játszóház, 
gyermeknap) 

EFOP-1.5.3-16 pályázat 
benyújtása, amelynek 
keretében az önkéntesség 
erősítése (civil közösségek 
támogatása, 
mikroközösségi akciók 
szervezése), a civil szféra 
erősítése valósul meg 

4. Városrészközpon Szegregátumokba A városban élők Gazdasági A megkezdett Polgármester 2018.12.31., Megépített Pályázati forrás, Pályázat- TOP-4.3.1-15 pályázat 



 

 57 

tok fejlesztése   n jellemző a 
leromlott 
lakókörnyezet 

komfort 
érzetének, 
életminőségének 
javítása. 

Program, 
Településfej-
lesztési 
Stratégia, IVS 

járda és 
útfelújítások, 
építések 
folytatása 
kiemelt 
figyelmet 
fordítva a 
külső 
városrészekre 
is. 
Közösségi 
terek, parkok 
kialakítása. 
Közműfejleszt
és (gáz, 
szennyvíz) a 
még hiányos 
területeken. 
Közösségi 
terek, 
szociális 
bérlakások 
fejlesztése 

illetve pályázati 
lehetőségek 
szerint. 

járda, útszakasz 
hossza, létrejött 
közösségi terek 
száma, felújított 
bérlakások 
száma 

önkormányzati 
költségvetés, 
közösségi 
szolidaritási 
tevékenység. 

tól 
függően. 

benyújtása, amelynek 
keretében a városban 
található 4 szegregátumból 
kettő (Egres, Belváros) 
fejlesztése valósul meg a 
következők szerint: 
Szociális bérlakások 
felújítása, kihelyezett 
közfoglalkoztatói iroda 
kihelyezése, közösségi ház 
felújítása, sportpark és 
játszótér kialakítása, 
zöldövezetek rendbe tétele, 
térfigyelő kamera rendszer 
kiépítése, közösségi kert 
kialakítása 
TOP-3.1.1-15 pályázat 
benyújtása, aminek 
köszönhetően az Egresi és 
Finkei városrész és ezáltal 
szegregátumban lakók 
biztonságos módon tudják 
megközelíteni a 
belvárosban található 
szolgáltató és oktatási 
intézményeket 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 

 

1. Edelényi Mátyás 
Óvoda és 
Bölcsőde 
Szervezeti és 
Működési 
szabályzatának 
kiegészítése 

Bölcsőde 
intézményi 
dokumentumaiba
n nem szerepel a 
felvétel során 
előnyben 
részesítendők 
köre 

Egyértelműen 
szabályozott lesz 
a bölcsődei 
felvétel rendje. 

Pedagógiai 
Program, 
Intézmény 
Szervezeti és 
Működési 
Szabályzata 

Az intézményi 
SzMSz 
módosításána
k 
jóváhagyása 

Intézményvezet
ő, képviselő-
testület 

Megvalósult. Nő a 
bölcsődébe 
felvett 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma. 

Humánerőforrá
s 

Folyamat
osan 
fenntarta
ndó 

Bölcsődei intézményi 
dokumentumok módosítása 
végrehajtásra került -  az 
SzMSz módosítását 
Humánpolitikai Bizottság 
24/2014. (II.11.) 
határozattal jóváhagyta 

2. Adatgyűjtés 0–7 
éves korúak 
speciális ellátási 
igényeire 
vonatkozóan 

Hiányoznak a 0–7 
éves korúak 
speciális ellátási 
igényeire 
vonatkozó adatok 

0–7 éves korúak 
speciális ellátási 
igényeire 
vonatkozó adatok 
összegyűjtése a 
szükséges 
beavatkozások 
megtervezéséhez. 

 Adatgyűjtés Polgármester 2018.12.31. Adatbázis 
megléte. 

Humánerőforrá
s. 

Folyamat
osan 
fenntarta
ndó 

Kapcsolatfelvétel 
megtörtént a Nevelési 
Tanácsadóval, 0-7 éves 
korúak körében az általuk 
ellátott gyermekekről 
rendelkeznek adatokkal, 
intézményen-kénti 
bontásban. 

3. Közösségi terek Közösségi terek Csökken a IVS, Gazdasági Közösségi Polgármester Pályázati kiírás, Programok, Pályázati forrás, Pályázat A közösségi terek 
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létrehozása hiánya szabadidejüket 
céltalanul eltöltő 
fiatalok száma. 
Szegregált 
lakókörnyezetből 
fakadó hátrányok 
csökkentése. 
Szülők és 
közintézmények 
együttműködésén
ek erősítése. 

Program Ház, Biztos 
Kezdet Ház, 
Kamaszkuckó
, Fiatalok 
klubja 
létrehozása, 
Művelődési 
Ház, Könyvtár 
fejlesztése 

elnyert pályázat 
szerint, illetve 
2018.12.31. 

programokon 
résztvevők 
száma. 
 

önkormányzati 
költségvetés, 
humánerőforrás 

megvalósí
tásának 
időtartam
a alatt. 

létrehozása/fejlesztése 
érdekében számos 
pályázatot készített elő és 
nyújtott be az 
önkormányzat a következők 
szerint: 
TOP-2.1.2-15: Sportház 
kialakítása a 
sportközpontban, 
tanösvény és játszóterek 
kialakítása, amely terek 
létrehozásának 
köszönhetően a fiatalok 
hasznosan tölthetik el a 
szabadiejüket, csökken az 
esélye, hogy elkallódnak, 
bűnelkövetővé válnak. 
TOP-4.3.1-15: Közösségi 
ház fejlesztés, sportpark, 
játszótér kialakítása 
Edelény szegregátumaiban, 
amelynek segítségével 
megtapasztalják a 
közösségi élményt az itt élő 
fiatalok 
EFOP-4.1.7-16: Művelődési 
Központ fejlesztése, ahol az 
amatőr társulatok, civil 
közösségek próbákat, 
közösségi rendezvényeket 
valósíthatnak meg 
megfelelő körülmények 
között, illetve fellépési 
lehetőséget tudunk 
biztosítani a városi 
rendezvényeken a város 
oktatási nevelési 
intézményeiben tanuló 
gyermekeknek  
EFOP-4.1.8-16: Városi 
Könyvtár bővítése 
keretében új szabadtéri 
közösségi tér kialakítása, 
ahol vetítéseket, 
előadásokat szervezhetünk 
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a fiataloknak 
EFOP-4.1.9-16: Edelényi 
tájház és környezetének 
fejlesztése: a területen 
található, korábbi csűr 
átalakítása közösségi térré, 
ahol a hagyományőrzés, a 
régi korok mesterségeinek 
megismerése a cél. 
VP-6-7.4.1.1-16: 
Közösségek Házának 
kialakítása: a művelődési 
ház fenntartásában olyan 
közösségi tér létrehozása, 
ahol a fiatalok szervezett 
programokon vehetnek 
részt 

4. Iskolai és iskolán 
kívüli támogató 
programok 
szervezése 

Kevés az iskola 
melletti és belüli 
támogató 
program 

Társadalmi 
integráció 
elősegítése, a 
szegénység, a 
hátrányos helyzet 
miatti 
különbségek 
mérséklése. 

IVS Tanoda 
szervezése a 
településen 

Polgármester Pályázati kiírás, 
elnyert pályázat 
szerint, illetve 
2018.12.31. 

Megvalósult 
programok 
száma. 
Résztvevő 
gyermekek 
száma. 

Pályázati forrás, 
humánerőforrás 

Pályázat 
megvalósí
tásá-nak 
időtartam
a alatt. 

Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye pályázati 
forrásból tanodát működtet 
a településen. 
Az önkormányzat több 
olyan pályázatot valósított 
meg, amely a fiatalok 
számára szervezett 
programok, rendezvények, 
képzések szervezését 
célozza meg a következők 
szerint: 
EFOP-3.2.2-15: 
színházlátogatások, 
papírszínház, kulturális 
órák, olvasótáborok, 
ismeretterjesztő előadások  
EFOP-1.5.3-16: 
szemléletformáló előadások 
fiataloknak, 
szűrővizsgálatok, sportklub 
foglalkozások szervezése, 
nemzetiségi napok, Roma 
„Ki mit tud?”, napközis 
tábor 
EFOP-1.4.2-16: 
egészségnapok, 
felzárkóztató és 
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tehetséggondozó 
foglalkozások, családi és 
sportnapok, bűnmegelőzési 
napok, nyári napközis 
tábor, gyermektáborok, 
nyitott iskola 
programsorozat 
TOP-5.2.1-15: rajz és 
fotópályázat, 
fejlesztőpedagógiai 
foglalkozások, iskolán kívüli 
tehetséggondozás 

5. Borsodi Általános 
Iskola udvarának 
fejlesztése 

Borsodi Általános 
Iskola udvara 
elhanyagolt 
állapotú 

Parkosítás. 
Sportudvar 
kialakítása. 

IVS, Gazdasági 
Program 

Parkosítás 
során fásítás, 
ülőpadok 
kihelyezése, 
közlekedő 
utak, 
rendezvényté
r kiépítése. 
Burkolt, 
többfunkciós 
sportpálya 
építése. 
 

Polgármester Pályázati 
lehetőség 
szerint, illetve 
2018.12.31. 

Kialakított, 
parkosított 
terület m2. 
Megépített 
többfunkciós 
sportpálya. 

Pályázati forrás, 
önkormányzati, 
KLIK 
költségvetés 

Folyamat
osan 
fenntarta
ndó 

Kialakításra került egy 
műfüves grund focipálya, 
további fejlesztés 
szükséges.  
A KLIK pályázatot nyújtott 
be az EFOP-4.1.6-16 
pályázati konstrukcióra, 
amelynek keretében 
megtörténhet az intézmény 
fejlesztése. 

III. A nők esélyegyenlősége 
 

 

1. A nők hatékony 
bevonása a 
közfoglalkoztatá
sba. 

180 napnál 
régebben 
regisztrált, 
alacsony iskolai 
végzettségű 
munkanélküli nők 
számának magas 
aránya. 

Közfoglalkoztatás 
rendszerének 
fenntartása.  
A foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélküliek 
számának 
csökkentése. 

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatás
i program. 
Költségvetésb
en biztosítani 
kell az 
önrészt.  
Pályázat 
benyújtása a 
Munkaügyi 
Központhoz. 
 

Polgármester Pályázati 
lehetőség 
szerint, illetve 
2018.12.31. 

Beadott 
pályázatok 
száma. A 
közfoglalkoztatá
sba bevont 
személyek 
száma.  

Pályázati forrás, 
Önkormányzat 
költségvetésébe
n. 

Megvalós
ulás 
esetén 
folyamato
san.  
 

2017. évben havonta 
átlagosan 255 fő, ebből 110 
nő, 2016. évben havonta 
átlagosan 343 fő, ebből 173 
nő került foglalkoztatásra a 
közfoglalkoztatás 
keretében. 

2. A nők 
kiszolgáltatottsá
gának 
csökkentése 

Családon belüli 
erőszak jelenléte 
a településen. 

Javuljon a nők 
érdekérvényesítő 
képesség, 
ismereteik 

IVS Előadások, 
tanácsadások 
megszervezés
e, tájékoztató 

Polgármester, 
szociális 
intézmény 
vezetője 

Pályázati 
lehetőségtől 
függően, illetve 
2018.12.31. 

Előadásokon, 
tanácsadásokon 
résztvevők 
száma. 

Önkormányzat 
költségvetésébe
n, pályázati 
forrás igénybe 

Folyamat
osan. 

Az Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ 
részéről egyéni tanácsadás 
történik, a megfelelő 



 

 61 

bővüljenek. 
Csökkenjen az 
áldozatok száma. 
 

anyagok 
készítése. 

 vétele, 
humánerőforrás
. 

szakemberek rendelkezésre 
állnak. (családsegítők, 
pszichológus és jogász) 
A NANE Egyesület által 
kiadott szóróanyagok, 
tájékoztatók 
rendelkezésükre állnak, 
melyeket biztosítani tudnak 
az érintettek számára. 
A 2016. január 1-jén alakult 
Család-és Gyermekjóléti 
Központban készenléti 
telefon működik, mely 
munkaidőn túl és hétvégén 
ingyenesen hívható. Krízis 
helyzetben azonnali 
intézkedés történik. 

Pályázatok benyújtására 
került sor, amelyek egyik 
célja a nők, mint hátrányos 
helyzetű csoport 
életkörülményeinek 
fejlesztése a következők 
szerint: 
EFOP-1.4.2-16: jogi 
tanácsadás, 
gazdasszonyképző, szülői 
háztartásvezetési 
ismeretek, innovatív családi 
kisfilmek, adósságkezelési 
tréning, szülői 
támogatócsoport 
létrehozása, Biztos kezdet 
motivációs foglalkozások 
EFOP-1.5.3-16: 
szemléletformáló tréningek, 
egészségnapok (rákellenes 
rendezvénysorozat, 
szűrővizsgálatok, életmód 
klubok, anyák 
egészségtudatossága 
kampány,  
TOP-5.2.1-15: közösségi 
virágoskert gondozása és 
kertészeti alapismeretek 
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elsajátítása, Házhoz megy a 
busz szűrővizsgálatok, 
bűnmegelőzési programok 
keretében önvédelmi 
tréningek szervezése. 

3. Nők 
foglalkoztatásán
ak növelése 

Nők alacsony 
részvételi aránya 
a foglalkoztatási 
programokban 

Növelni a nők 
foglalkoztatását a 
településen. 

IVS Speciálisan 
nők számara 
szervezett 
foglalkozta-
tási 
programok 
beindítása. 
 
 

Polgármester Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően, illetve 
2018.12.31. 

Megvalósult 
programok 
száma, 
foglalkoztatott 
nők száma. 

Önkormányzat 
költségvetése, 
pályázati forrás, 
humánerőforrás
. 

Pályázat 
megvalósí
tásának 
időtartam
a alatt. 

Pályázatok benyújtására 
került sor, amelyek egyik 
célja a nők, mint hátrányos 
helyzetű csoport 
foglalkoztatási 
körülményeinek javítása a 
következők szerint: 
EFOP-1.4.2-16: 
gyárlátogatások, 
munkaerőpiaci felkészítő 
tréningek 
EFOP-1.5.3-16:  egyéni 
kompetencia fejlesztése, 
munkaszocializációs kisfilm 
forgatása és 
népszerűsítése, 
munkaképesség-javító 
intézkedések (work 
shopok), álláskeresési 
tanácsadás, munkavállalók 
mentorálása képzett 
mentorok bevonása mellett, 
innovatív programok 
kidolgozása a foglalkoztatás 
javítása érdekében 
TOP-5.2.1-15: Hogyan lépj 
be a munka világába? Című 
tréning szervezése, 
közösségi virágoskert 
kialakítása és kapcsolódó 
képzések 
 

4. Magányérzet 
csökkentése 
kisgyermekes 
anyák körében 

A magányérzet 
kialakulásával az 
anya mentális 
állapotának 
romlása. 

Magányból való 
kiszakadás 
elősegítése. 
Szülők és 
közintézmények 
együttműködésén
ek erősítése. 

 Közösségi 
Ház, Biztos 
Kezdet Ház 
létrehozása, 
kisgyermekes
ek számára 
rendszeres 
közösségi 

Polgármester, 
szociális 
intézményvezet
ője 

Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően, illetve 
2018.12.31. 

Résztvevők, 
programok 
száma. 
Program ideje 
alatt. 

Pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósí
tásának 
időtartam
a alatt, 
illetve 
folyamato
san 

Biztos Kezdet Gyerekház 
működik a településen. 
Kapcsolódó pályázatok 
benyújtva a következők 
szerint: 
EFOP-1.4.2-16: 
egészségnapok szervezése, 
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foglalkozások 
szervezése. 

szülői háztartásvezetési 
ismeretek fejlesztése, 
közösségi ház működtetése, 
Biztos kezdet motivációs 
foglalkozások szervezése 
EFOP-1.5.3-16: közösségi 
tereken a lakosság minden 
korosztályát célzó 
programok megvalósítása, 
szűrővizsgálatok és 
tanácsadás szervezése, 
életmódklubok alapítása, 
gyógytorna, anyák 
egészségtudatosságát célzó 
kampány szervezése 
TOP-5.2.1-15: közösségi 
főzés (Supermarmite) 
megvalósítása 
 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
 

 

1. 55 év fölötti, 
tartós 
munkanélküliek 
hatékony 
bevonása a 
közfoglalkoztatá
sba 

Növekszik 55 év 
fölötti tartós 
munkanélküliek 
aránya Közfoglalkoztatás 

rendszerének 
fenntartása.  
A foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélküliek 
számának 
csökkentése.  

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatás
i program. 
Költségvetésb
en biztosítani 
kell az 
önrészt.  
Pályázat 
benyújtása a 
Munkaügyi 
Központhoz. 
 

Polgármester Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően, illetve 
2018.12.31. 

Beadott 
pályázatok 
száma. A 
közfoglalkoztatá
sba bevont 
személyek 
száma. 

Pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósí
tásának 
időtartam
a alatt. 

2017. évben havonta 
átlagosan 255 fő, ebből 110 
nő (48,9%), 2016. évben 
havonta átlagosan 343 fő 
(50,4%), ebből 173 nő 
került foglalkoztatásra a 
közfoglalkoztatás 
keretében. 

2. Időskorúak 
nappali 
ellátásának 
fejlesztése 

Rendkívül kevés 
időskorú részesül 
nappali ellátásban 
a településen. 

Minél több 
nappali ellátást 
igénylő időskorú 
számára 
biztosítani az 
ellátást. 
Magány 
felszámolása, az 
idősek 
életminőségének 

IVS Időskorúak 
nappali 
ellátásának 
bővítése. 

Polgármester, 
szociális 
intézményvezet
ője 

Pályázati 
forrástól, 
támogatástól 
függően, illetve 
2018.12.31. 

Nappali 
ellátásban 
résztvevő 
nyugdíjasok 
számának 
növekedése, 
Programokon 
részt vevők 
száma 
 

Pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósí
tásának 
időtartam
a alatt. 

Benyújtott pályázataink 
jelentős részében 
megnevezésre került az 
idősek korosztály, mint 
hátrányos helyzetű 
célcsoport, amelyben a 
következő tevékenységek 
megvalósításával kívánjuk 
életkörülményeiket, a 
mindennapjaikat segíteni:  
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javítása. 
 
 

 EFOP-1.5.3-16: 
Nyugdíjasklubok és 
támogató civil szervezetek 
támogatása 
programszervezéssel, 
szűrővizsgálatok 
megvalósítása, gyógytorna 
idősek számára, sport és 
életmódklubok alapítása, 
néprajzi kiállítás és 
nemzetiségi napok 
szervezése 
TOP-4.3.1-15: szociális 
szolgáltatói ügyeleti iroda 
elhelyezése a perem 
városrészben a 
közszolgáltatások könnyebb 
elérhetővé tétele érdekében 
TOP-5.2.1-15: szociális 
munkások alkalmazása, 
idősek számára 
bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos információs 
napok és tréningek 
szervezése 
 

3. Nemzedékek 
közötti kapcsolat 
erősítése 

Generációs 
programok 
szervezése 

Magány 
felszámolása, az 
idősek 
életminőségének 
javítása, 
korosztályok 
párbeszéde. 

Gazdasági 
Program 

Olyan 
programok, 
események 
szervezése, 
amelyen az 
idősebb és a 
fiatalabb 
korosztályok 
együtt, 
egymással 
tevékenyen 
együttműköd
ve vesznek 
részt. 

Polgármester, 
szociális 
intézményvezet
ője, művelődési 
központ 
vezetője 

2018.12.31. A programok és 
résztvevők 
száma. 
 

Pályázati 
források, 
intézményi 
források, 
humánerőforrás
, közösségi 
szolidaritás 

Folyamat
osan 

Az Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ 
keretében működő Idősek 
Otthonában élő idős 
emberek számára, 
idősekkel együtt a városi 
oktatási nevelési 
intézmények rendszeresen 
szerveznek programokat: 
az iskolai, óvodai ünnepi 
műsorokat rendszeresen 
előadják az Idősek 
Otthonában is, 
Idősek hete alkalmával 
külön műsorral is készülnek 
a gyerekek, amit előadnak 
az időseknek, 
az intézmény minden évben 
szervez népi mesterségek 
bemutatását gyermekek 
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részére, amely során 
nyugdíjasok mutatják be 
tudásukat (legutóbb citera 
előadásra és kosárfonás 
bemutatására került sor), 
Borsodi Általános Iskolából 
tematikus program 
keretében a hátrányos 
helyzetű csoportokkal 
történő ismerkedés 
keretében látogattak el a 
gyerekek az otthonba. 
 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1. Fogyatékosságga
l élők 
létszámának 
felmérése 

Fogyatékossággal 
élő emberek 
nyilvántartásának 
hiánya. 

Felderíteni a 
településen lakó, 
fogyatékossággal 
élők létszámát. 
Fogyatékosság 
típusainak 
felderítése, a 
fogyatékossággal 
élők számára 
előnyös 
intézkedések 
megtervezéséhez. 

IVS Adatbázis 
kialakítása. 

Polgármester 2018.12.31. Meglévő 
adatbázis. 

Humánerőforrá
s. 

Folyamat
osan 

A Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete keretein belül 
edelényi csoport is 
működik. Az egyesület 
tájékoztatása szerint 250 
tag van nyilvántartva 
Edelényből. 
Fogyatékossággal élők 
részére külön városi 
program szervezésére nem 
került sor. A városi 
programokon részt vett, 
fogyatékossággal élő 
személyek számára 
vonatkozóan kimutatás 
nem készül. 
Pályázatok keretében az 
egyes csoportok 
életkörülményeinek 
fejlesztése mellett 
hangsúlyt fektettünk a 
korosztályok közötti 
kapcsolatteremtésre, a 
tapasztalatok átadásához 
szükséges körülmények 
megteremtésére is. 
Tervezett tevékenységek: 
EFOP-1.4.2-16: Híd-csoport 
foglalkozások szervezése, 
ahol unokák és nagyszülők 
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közösen vesznek részt 
programokban, Szívességi 
Bank működtetése, ahol 
kölcsönösen tudják segíteni 
egymást a rászorulók és a 
segítségnyújtók, családi és 
sportnapok, bűnmegelőzési 
napok 

2. Fogyatékosságga
l élők részvétele 
közösségi 
programokban 

Közösségfejlesztő 
programok 

hiánya 

Fogyatékossággal 
élők vegyenek 

részt a közösségi 
életben, 

csökkenjen az 
elzártság. 

A fogyatékos 
emberek iránti 

érdeklődés, 
elfogadás vagy 
befogadás és 

figyelem 
növelése, 
javítása. 

 

IVS Fogyatékossá
ggal élők 
tevékeny 

részvétele a 
közösségi 

programok-
ban. 

Polgármester, 
művelődési 

központ 
vezetője 

2018.12.31. Fogyatékosságg
al élők 

részvétele a 
városi 

ünnepségeken, 
rendezvényeke

n. 

Önkormányzat 
költségvetés, 

humán-
erőforrás. 

Folyama-
tosan 

Ez az ötödik hátrányos 
helyzetű csoport is 
lehatárolásra került a 
benyújtott pályázatok 
előkészítése során, így 
hozzájuk kapcsolódó 
fejlesztések is 
megvalósulnak terveink 
szerint a következő módon: 
EFOP-1.5.3-16: munka 
képességjavító 
intézkedések, önálló 
életvitel kialakítása 
tréningek, szemléletformáló 
előadások, 
közszolgáltatások 
elérhetővé tétele, 
mikroközösségi/településrés
zi kezdeményezések 
megvalósítása 
 

3. Akadálymentesít
és 

Közszolgáltatások
hoz, kulturális és 
sportprogramok-
hoz való 
hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os. 

Az önkormányzati 
fenntartású, 
működtetésű 
közintézmények 
teljes 
akadálymentesíté
se. 

IVS, Gazdasági 
Program 

Akadályment
esítés 
áttekintése, 
cselekvési 
terv 
készítése, 
megvalósítás. 

Polgármester 2018.12.31. 

A 
közszolgáltatás
okhoz való 
hozzáférés 
javulása. 
Akadálymentesí
tett 
közintézmények
, utak aránya 
Folyamatosan 
fenntartandó, 
bővítendő. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázati forrás, 
humán-
erőforrás. 

Folyamat
osan 

A közelmúltban, pályázati 
forrásokból megvalósított 
fejlesztéseknek 
köszönhetően az 
önkormányzat 
fenntartásában működő 
közintézmények túlnyomó 
többség a 
mozgáskorlátozottak 
számára akadálymentesen 
lett átalakítva. A pályázati 
források felhasználásával 
megvalósított köztér, út- és 
járdafejlesztések szintén az 
OTÉK-kal összhangban 
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valósultak meg. 
Az elmúlt időszakban 
benyújtott és jelenleg is 
előkészítés alatt lévő 
fejlesztésekben szintén 
kiemelt figyelmet fordítunk 
a minden fogyatékosságra 
kiterjedő 
akadálymentesítésre a 
pályázati felhívásokkal 
összhangban. 
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13./ Napirendi pont tárgya: 
 
Együttműködési keret-megállapodás megkötése az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő szavazásban való részvételével – 10 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Együttműködési keret-megállapodás megkötése az 

ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Együttműködési keret-megállapodás megkötése 
az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
4./  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft-vel kötendő Együttműködési keret-megállapodást 
és azt a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

5./  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017.06.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉMÁSZ Hálózati Kft., osztályok, Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 
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Melléklet a 96/ 2017.(VI .22.) határozathoz  

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

  
 
amely létrejött egyrészről 
Edelény Város Önkormányzata 
címe: 3780 Edelény, István király útja 52. sz. 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
3530 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13. 
Cg.:05-09-013453; adószám: 10737743-2-05 
képviseli: Béres József ügyvezető és Magyar Lajos osztályvezető együttesen 
mint hálózati engedélyes, a továbbiakban: Engedélyes, együttesen Felek 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 
  
1. Alapvetések 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban VET) 
rendelkezései alapján az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése, az 
elosztó hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében  

• az általa üzemeltetett elosztó hálózatot biztonságosan, hatékonyan és 
megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az 
ellátásbiztonság figyelembevételével üzemelteti, fenntartja, 

• a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben úgy végzi 
el, hogy az általa üzemeltetett elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a 
villamos energia továbbítására,  

• az elosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítja. 
A Felek fontos céljuknak tekintik az Önkormányzat területén található 
villamosenergia-infrastruktúra megfelelő fejlesztését ezért az alábbi Együttműködési 
Megállapodást kötik annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztési projektek a Felek 
érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével eredményesen megvalósuljanak. 
 
2. Nyilatkozatok 
Az Engedélyes kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és 
villamos energia elosztói működési engedéllyel rendelkezik. Az Önkormányzat 
kijelenti, hogy a nyilatkozattételi jogosultsága mindenféle korlátozástól mentes. 
 
3. Megállapodások 
Felek jelen Megállapodásban az alábbi tárgykörök keretszabályait kívánják rögzíteni: 
3.1. A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő 
együttműködés. 
3.2. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 
beruházások összehangolt és tudatos tervezése, kivitelezése. 
3.3. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 
beruházások soron kívül történő kezelése. 



 

 70 

3.4. A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából. 
 
3.1. A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő 
együttműködés 
A Felek a helyi építési szabályzat megalkotása során folyamatosan együttműködnek, 
és az Önkormányzat vállalja, hogy a közigazgatási területét érintő szabályozási terv, 
helyi építési szabályzat megalkotása során az Engedélyessel folyamatosan konzultál 
és észrevételeit, javaslatait érdemben megvizsgálja Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének „A településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és 
elfogadásának közös szabályairól szóló 8/2017. (III.23.) önkormányzati 
rendeletében” foglaltakkal összhangban. 
 
3.2. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot 
érintő beruházások összehangolt és tudatos tervezése, kivitelezése 
3.2.1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat járda- és/vagy 
útburkolat felújítást végez, akkor erről kellő időben előzetesen tájékoztatja az 
Engedélyest, annak érdekében, hogy az esetlegesen kapcsolódó elosztó hálózatot 
érintő munkálatokat azzal összehangolva lehessen elvégezni. 
3.2.2. Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit (különösen az állami támogatással 
vagy EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket) lehetőség szerint még a tervezés 
fázisában ismerteti az Engedélyessel annak érdekében, hogy a beruházásokat a 
költségtakarékosság és hatékonyság érdekében hosszú távon is összehangolják a 
Felek. 
3.2.3. Az Engedélyes vállalja, hogy amennyiben az adott Önkormányzat területén 
hálózati rekonstrukciót, beruházást tervez, arról az érintett Önkormányzatot 
előzetesen tájékoztatja. 
3.2.4.A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Engedélyes az adott 
Önkormányzat kérésére kábelesítés munkálatokat végez, az érintett ingatlanok, 
egyéb érdekeltek tájékoztatásában kölcsönösen együttműködnek. Ennek során 
különös tekintettel vannak arra, hogy az oszlopokon elhelyezett távközlési vezetékek 
és berendezések tulajdonosait felhívják, hogy gondoskodjanak a vezetékeiknek és 
berendezéseiknek kábelbe történő átépítéséről, mivel az Engedélyes oszlopai a 
beruházások elvégzésével elbontásra kerülnek. Az Önkormányzat a saját 
gyengeáramú berendezéseit a beruházások befejezéséig átépíti. 
3.2.5. Az Önkormányzat kérésére megvalósuló kábelesítésről a lakosság 
tájékoztatása az Önkormányzat feladata. 
 
3.3. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot 
érintő beruházások soron kívül történő kezelése 
3.3.1.Az Önkormányzat megkeresése esetén az Engedélyes vállalja, hogy a 
villamosenergia-hálózat bővítésére, átalakítására az Önkormányzat által indított 
projekteket soron kívül elbírálja és kiemelten kezeli. 
3.3.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Engedélyes által benyújtott villamosenergia-
elosztóhálózati terveket, valamint az elosztó hálózat részét képező csatlakozó-
berendezés terveket soron kívül elbírálja és a tulajdonosi hozzájárulás, a közútkezelői 
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hozzájárulás, valamint az ehhez kapcsolódó burkolatbontási engedély tekintetében 
döntését 15 napon belül kiadja. 
3.3.3. Amennyiben az Önkormányzat egyéb projekt keretében további beruházásokat 
kíván az Engedélyessel közösen megvalósítani, úgy az külön megállapodás tárgyát 
képezi.  
 
3.4. A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából 
3.4.1. A Felek a jelen megállapodás megkötése során különös tekintettel voltak a 
VET. alábbi rendelkezéseire: 
A VET 123. § (1) bekezdése szerint a közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni 
és megtervezni, hogy az lehetőleg közterületen haladjon és a lehető legkisebb 
mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant. 
 
3.4.2. Tekintettel arra, hogy 

• A VET 123.§ (3a) bekezdés alapján közterületen elhelyezett közcélú hálózatra 
és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot 
alapítani,.a közcélú hálózat közterületen történő elhelyezését a közterület 
tulajdonosa tűrni köteles, 

• a közterület - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi 
LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében és a VET. 123. §-ban - 
meghatározott funkciója a közművek elhelyezésének biztosítása, és 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint a 
nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok 
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. Nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, 
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából 
az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe, 

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a közterület igénybevételét a 
jelen megállapodás megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt 
előterjesztett közterület használat igénye  esetében térítésmentesen, a közterület 
használata miatt az eredeti állapot helyreállítása mellett a kiadott engedélyben 
foglaltak szerint kártalanítási igény nélkül biztosítja az Engedélyes számára. Ez 
azonban nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy tényleges, a közmű elhelyezésével 
közvetlenül össze nem függő károkozás esetén az Önkormányzat kárigényét 
érvényesítve eljárjon az Engedélyes felé, melyet ez Engedélyes soron kívül kezel. 
 
4. Kapcsolattartás 
4.1. Kapcsolattartó személyek az Önkormányzat részéről: 
Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 

Név: Molnár Oszkár polgármester 
Telefon:+3648524100 
E-mail: jegyzo@edeleny.hu 

A tervezett beruházások egyeztetése tekintetében: 
Név: Nyíri Lajos 
Telefon: +36308678628 
E-mail: nyiri.lajos@edeleny.hu 
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A közterület igénybevételével kapcsolatosan: 
Név: Ambrusics Tibor aljegyző 
Telefon:+36302998928 
E-mail: jegyzo@edeleny.hu 

4.2. Kapcsolattartó személyek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részéről: 
- Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 

Név: Barátné Fenyvesi Ágnes főmunkatárs, Hálózat Csatlakozási Osztály 
Telefon: +36 (46) 535-323 
E-mail:agnes.fenyvesi@emasz.hu 

- A tervezett beruházások egyeztetése tekintetében: 
Név: Barátné Fenyvesi Ágnes főmunkatárs, Hálózat Csatlakozási Osztály 
Telefon: +36 (46) 535-323 
E-mail:onkormanyzati_egyuttmukodesek@emasz.hu 

- A közterület igénybevételével kapcsolatosan: 
Név: Laczi Tamás osztályvezető, Beruházási Osztály 
Telefon: +36 (1) 238-3105 
E-mail: tamas.laczi@elmu.hu 

 
5. Záró rendelkezések 
5.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás a létesítmények 
engedélyeztetéséhez és megépítéséhez szükséges engedélyek, szakhatósági 
hozzájárulások (különösen a közútkezelői és az önkormányzati szakhatósági 
hozzájárulás) megszerzése, és az azokba foglalt előírások megtartása alól az 
Engedélyest nem mentesíti.  
5.2. A Felek vállalják, hogy a másik Féltől érkező minden megkeresésre a lehető 
legrövidebb időn belül érdemben reagálnak, illetve megadnak minden szükséges 
segítséget ahhoz, hogy a munkálatok folyamatosak legyenek. 
5.3. Jelen Együttműködési Megállapodás módosítása csak a Felek erre irányuló közös 
akaratával, írásban érvényes. A jelen Megállapodásban hivatkozott jogszabályhelyek 
módosítása a megállapodás felülvizsgálatát vonja maga után. Az Együttműködési 
Megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben 
az egész Együttműködési Megállapodás érvénytelenségét, a Felek az érvénytelen 
rendelkezést az Együttműködési Megállapodás időpontja szerinti ügyleti akaratuknak 
leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között az Együttműködési 
Megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés 
csak írásban érvényes és joghatályos. Az Együttműködési Megállapodással 
kapcsolatban a Felek között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni. 
5.4. Jelen Együttműködési Megállapodás mindkét fél általi aláírás után, az utóbb 
aláíró fél aláírásának napján lép hatályba. 
5.5. Jelen megállapodást a felek határozott időre, a hatályba lépésétől számított 5 
évre kötik, azt az egymás felé ezen 5 éven belül bejelentett munkákra kell 
alkalmazni. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás nem minősül pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak. 
5.6. Jelen megállapodást bármelyik fél 30 nappal írásban felmondhatja. Felmondás 
esetén a Felek a folyamatban lévő beruházásokra, azoknak kivitelezéséig a jelen 
megállapodás rendelkezéseit alkalmazzák. 

mailto:agnes.fenyvesi@emasz.hu
mailto:onkormanyzati_egyuttmukodesek@emasz.hu
mailto:tamas.laczi@elmu.hu
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5.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. tv., és ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, valamint a villamos hálózatra csatlakozás 
pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelethatározat 
előírásai és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 
5.8. Jelen szerződésben foglaltakat a Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal megerősítik. 
 

 
 

Edelény, 2017. június ... 
 
 
 
 
 

Edelény Város Önkormányzata 
Molnár Oszkár 
polgármester 

Miskolc, 2017. június … 
 
 
 
 
 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
   Béres József                      Magyar 

Lajos 
ügyvezető igazgató                

osztályvezető 
 

 
14./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a követkekző 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásának állásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést és az 
alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta és 
azt  e l f o g a d j a. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
15./ Napirendi pont tárgya: 
 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról.  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban 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 
98/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) Edelény Város Önkormányzata és az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 16/2016.(II.11.) határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzatát (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. A Közbeszerzési Szabályzat II. fejezet 15.) pontjának szövegtartama 
helyébe az alábbi szöveg lép:  

„15.) A bíráló bizottság legalább három tagból áll, és a tagoknak a 
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi 
ismeretekkel kell rendelkeznie. A közbeszerzési eljárás 
előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás 
más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az 
eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen 
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy 
egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint 
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot 
elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.” 

2. A Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 5.) w)-x) pontjainak 
szövegtartama helyébe az alábbi szöveg lép:  

„w) értékhatártól függetlenül dönt az eljárást megindító hirdetmény és 
dokumentáció elfogadásáról, annak esetleges módosításáról, az 
összefoglaló tájékoztatás elfogadásáról, annak esetleges 
módosítása miatti eljárási cselekmény, valamint az eljárást lezáró 
döntés meghozatala, 

x) a Kbt. 113.§ -a valamint a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén dönt a meghívandó 
gazdasági szereplők személyéről,” 

3. A Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 5.) z) pontjának szövegtartama 
helyébe az alábbi szöveg lép:  

„z) meghozza a közbeszerzési eljárások során az ún. közbenső eljárási 
döntéseket az alábbiak vonatkozásában,” 
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4. A Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 5.) dd) alpontjának 
szövegtartama helyébe az alábbi szöveg lép:  

„dd) az eljárást lezáró döntést megelőző, az ajánlatok, illetve részvételi 
jelentkezések tekintetében a Kbt. 69. § (1)-(2) és (3) bekezdései 
szerinti döntés, továbbá az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevővel kapcsolatban a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására történő felhívás,” 

5. A Közbeszerzési Szabályzat V. fejezet 2.) pontjának szövegtartama 
helyébe az alábbi szöveg lép:  

„2.) Az eljárások előkészítése során a II. fejezet 7. pontjában foglalt 
feladatok ellátásáért, a szerződések teljesítésének ellenőrzéséért, 
illetve az eljárás során keletkezett és a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításával megbízott szervezet által átadott iratok 
megőrzéséért, a nyilvánosság biztosításáért a jegyző, a témafelelős 
és a polgármester felelős.” 

6. Képviselő-testület elrendeli a jelen határozatban szereplő módosítások 
szabályzaton történő átvezetését követően a Közbeszerzési Szabályzat 
ponton belüli felsorolásainak újraszámozását, és egységes szerkezetbe 
foglalását. 

7. A módosítások hatályba lépésének időpontja 2017. június 22. napja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
16./ Napirendi pont tárgya: 
 
A vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek értékesítésre történő 
meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ 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 – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2017.(VI.22.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: A Vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek 
értékesítésre történő meghirdetéséről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek értékesítésre 
történő meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, 
1/5, 1/20, 1/139, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/145 és 
1/146 hrsz-ú, építési telkeknek minősülő, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat. 

2. A Képviselő-testület az ingatlanok négyzetméterenkénti fajlagos 
vételárát az 1/5, 1/20, 1/139, 1/140, 1/141 és 1/142 hrsz-ú 
ingatlanok esetében 2.300,-Ft + áfa, az 1/143, 1/144, 1/145 és 
1/146 hrsz-ú ingatlanok esetében 1.600,-Ft + áfa összegben 
határozza meg. 

3. A Képviselő-testület elrendeli az ingatlanok meghirdetését 
Edelény Város honlapján, az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a 2017. szeptember 30. 
napjáig tartó időszakban az Edelényi Városi Televízió 
képújságjában. 

4. A Képviselő-testület a Vásártér környékén értékesítésre kijelölt 
építési telkekre vonatkozóan kedvezményes telekvásárlási akciót 
hirdet, amelynek keretében10% kedvezmény illet meg minden 
vásárlót, aki az akció ideje alatt egy összegben kifizeti a telek 
vételárát. Az akció időtartama 2017. december 31. napjáig tart. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesülnek: osztályok 

 
Polgármester napirend után szót ad Dr.Hudák Zitának, a Járási Hivatal 
vezetőjének. 
 
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője közérdekű témában tájékoztatja a képviselő-
testületet és a város lakosságát. Sokan láthatták, tapasztalhatták, hogy a Járási 
Hivatal és a kormányablak elhelyezésére szolgáló Borsodi út 26. szám alatti épület 
külső felújítási munkálatai megkezdődtek. Előreláthatólag a jövő hónap végéig tart a 
külső szigetelése, homlokzat-felújítása, illetve a nyílászárók cseréje történik meg.  
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Ez alatt az idő alatt a lakosság számára az ügyfélfogadás megszokott időben üzemel, 
csak a bejutásnál és a kimenetelnél fokozott figyelmet kérnek mindenkitől, főleg 
majd abban az időszakban, amikor a bejárat felőli részen folynak a munkálatok, 
nyilván a kivitelező a kellő biztonságot biztosítja. 
 
Béres Tibor képviselő érdeklődik a Császtai út vis maior pályázatáról, hogy pozitív 
elbírálást kaptak-e, van-e erről valamilyen információ. 
 
Polgármester: Ebben a benyújtott pályázatban még nincs döntés, de a napokban 
elméletileg meg kellene érkeznie. 
 
Ezek után - egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem lévén – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
  
 

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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