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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. június 28-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

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

                                                     
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
1./ A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri 

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

 
 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2017. június 28. 
 
 
                 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 28-án a 

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

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

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

 
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Virág Tamás képviselők 
          Loj Balázs alpolgármester, 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
     
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő 
jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját_ 
 
1./ A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri 

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

 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri 

égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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1./ 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 114./ 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 – 8 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

14/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁGÉS AZ AVAR VALAMINT A 
KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, valamint a 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának, és 

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli 
el: 
 
1. § A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„18.§ (1) A használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosai (használói) e tény 
bekövetkezésére vonatkozó bejelentés megtételét követő hónap első 
napjától mentesülnek a közszolgáltatási díj megfizetése alól, feltéve, ha az 
ingatlant valóban senki nem lakja és egyéb módon nincs hasznosítva. 

 
(2) A szüneteltetést a tulajdonosnak (használónak) kell kérelmezni a 

közszolgáltatónál, melyhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt büntető és anyagi felelőssége tudatában tett 
nyilatkozatot, mely szerint az ingatlan vonatkozásában a tulajdonos 
semmilyen közszolgáltatást nem vesz igénybe. 

 
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt települési hulladék kerül 

kihelyezésre úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a 
szüneteltetés megszűnik és a hulladék elszállításra kerül, de a 
továbbiakban rendszeresen számla kerül kibocsátásra. 

 
(4) Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a 

tulajdonos köteles azt a közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 
nyolc napon belül bejelenteni.” 

 
2. § A Rendelet 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Amennyiben a nyílttéri égetés gazdasági tevékenység keretében történik, az 

égetésről jegyzőkönyvet (fotódokumentációt is mellékleve) kell készíteni és 
azt meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
részére az ellenőrzés lefolytatása céljából.” 

 
3. § Hatályát veszti a Rendelet 20.§ és 21.§-a. 
 
4. § Ez a Rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 Dr. Vártás József     Molnár Oszkár 
  jegyző               polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. június 28. 
napján kihirdetésre került. 

 
         Dr. Vártás József 
                    jegyző 
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Polgármester - egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem lévén – 
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli ülést bezárta. 
  
 

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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