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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. szeptember 21-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. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
  

2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év 
munkájáról 

 

3. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 

4. Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
 

5. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 

6. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított 
maximális létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének 
engedélyezéséről 

 

7. Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról 
 

8. Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 

 

9. Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről 
 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

11. Edelény Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség-használati szerződés 
megszüntetéséről 

 

12. Edelény Díszpolgára” Oklevél, Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” Emlékplakett és 
„Edelényért” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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13. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával kötött – az Edelény, 
Borsodi út 22. szám alatt lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
jogviszony megszüntetésének kezdeményezéséről 

 

 

Zárt ülés: 
 
1./ Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2017. szeptember 21. 
 
 
 
 
                 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. szeptember 21-

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

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

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

         
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
123./ előterjesztésnél: 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 

 

      Glódi Péter ÉRV Zrt. Divízióvezető h. 
      Sepregi Gábor ÉRV ZRt. Divízióvez.h. 
 
124./ előterjesztésnél: 
Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év munkájáról 
129./ előterjesztésnél 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított maximális 
létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének engedélyezéséről 
 
      Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
      vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes 
létszámmal jelen van.  
 

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
 

2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év 
munkájáról 

 

3. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
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5. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri 

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

 

6. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 

7. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított 
maximális létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének 
engedélyezéséről 

 

8. Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról 
 

9. Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 

 
10. Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről 

 

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
Javasolja napirendről levenni „ A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint 
a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 127./ sorszámú előterjesztést, mivel nem 
érkezett meg a környezetvédelmi hatóság véleménye a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Javasolja a „Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év 
munkájáról” szóló 124./ sorszámú előterjesztés után tárgyalni az „Edelényi Mátyás 
Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámoknak a 
2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének engedélyezéséről” szóló 129./ 
sorszámú előterjesztést. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 

Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

Javasolja napirendre felvenni a 135./ sorszámú, Edelény Kistérség Többcélú 
Társulásával kötött helyiség-használati szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
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A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 

Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

Javasolja napirendre felvenni a 136./ sorszámú, „Edelény Díszpolgára” Oklevél, 
Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” Emlékplakett és „Edelényért” Díszoklevél 
adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Javasolja napirendre felvenni a 137./ sorszámú, „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Edelényi Csoportjával kötött – az Edelény, Borsodi út 22. szám alatt lévő – nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszony megszüntetésének kezdeményezéséről” szóló 
előterjesztést. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a 
módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével –12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
 

2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év 
munkájáról 

 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított 
maximális létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének 
engedélyezéséről 

 

4. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
 

6. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
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7. Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról 
 

8. Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 

 

9. Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről 
 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

11. Edelény Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség-használati szerződés 
megszüntetéséről 

 

12. „Edelény Díszpolgára” Oklevél, Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” Emlékplakett és 
„Edelényért” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

13. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával kötött – az Edelény, 
Borsodi út 22. szám alatt lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
jogviszony megszüntetésének kezdeményezéséről 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ 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 javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelény város víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvíz-
hálózat) vonatkozó 2018-2032. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. 
által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat 
mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy 
azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 
benyújtsa. 

 
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű 

bérleti és használati díjakból befolyó összegből kerül 
biztosításra. 

 
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul az Antal Gy. és Fenyő utak kereszteződésében lévő 
NA100-as tolózár és a víztorony alatti tolózárak cseréjéhez 
összesen bruttó 637.441,-Ft összegben. 

 
Határidő: 2017.09.30., illetve a felújítások lezárásának a napja 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül:  ÉRV ZRt., osztályok 
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1. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati határozathoz 
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2. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati határozathoz 
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3. Melléklet a 107/2017.IX.21.) önkormányzati határozathoz 
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4. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati 

határozathoz 
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5. Melléklet a 107/2017.(IX.) önkormányzati határozathoz 
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6. Melléklet a 107/2017.(IX.) önkormányzati határozathoz 
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7. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati határozathoz 
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8. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati 

határozathoz 
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 44 



 



9. Melléklet a 107/2017.(IX.21..) önkormányzati határozathoz 
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10. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati határozathoz 
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11. Melléklet a 107/2017.(IX.21.) önkormányzati 

határozathoz 
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Tervezett 

nettó költség

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
562 Használati díj 2018 január 2018 december x

2 Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire nem
Edelény Város 

Önkormányzata
2 220 Használati díj 2018 április 2018 november x

3
Lévay úti DN 80 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re 

300 fm hosszban
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
8 400 Használati díj 2018 május 2018 július x

4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
2 248 Használati díj 2019 2022 x

5 Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire nem
Edelény Város 

Önkormányzata
8 880 Használati díj 2019 2022 x

6
Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE-re 440 fm hosszban
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
12 300 Használati díj 2019 2019 x

7

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél 

vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal Gy. 

út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm) 

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
16 120 Használati díj 2020 2021 x

8
Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre (Széchenyi út 194 fm)
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
5 432 Használati díj 2021 2022 x

9 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
5 625 Használati díj 2023 2032 x

10 Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire nem
Edelény Város 

Önkormányzata
33 300

Használati díj + 

Forráshiány
2023 2032 x

11
Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre (Nyár út 546 fm, Császtai út 800 fm)
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
37 688 Használati díj 2023 2026 x

12

Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél 

vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István 

király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm)

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
50 180 Használati díj 2027 2032 x

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében *eFt+

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében *eFt+

I. ütem 11 182 11 247

II. ütem 44 980 44 988

III. ütem 126 793 112 470

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ÉZRt.

12-10728-1-001-01-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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Tervezett 

nettó költség

1 Császtai szőlőhegy vízellátása igen
Edelény Város 

Önkormányzata
60 000 Forráshiány 2019 2019 x

2 Iparterület kialakítása Egresen igen
Edelény Város 

Önkormányzata
18 760

Pályázati forrás (TOP-

1.1.1.-15-BO1-2016-

00011)

2019 2019 x

12.

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében *eFt+

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében *eFt+

I. ütem 0 11 247

II. ütem 78 760 63 748

III. ütem 0 112 470

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ZRt.

12-10728-1-001-01-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházáa

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése
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Tervezett 

nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem Edelény 1 500 használati díj 2018. január 2018. december x

2.
Füszért szennyvízátemelő villamos és gépészeti 

felújítása, kerítés felújítása
nem Edelény 6 400 használati díj 2018. április 2018. május x

3.
Bódva úti szennyvízátemelő villamos felújítása, 

kerítés felújítása
nem Edelény 2 500 használati díj 2018. július 2018. augusztus x

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem Edelény 6 000 használati díj 2019 2022 x

5.
Mező úti szennyvízátemelő villamos és gépészeti 

felújítása, kerítés felújítása
nem Edelény 5 500 használati díj 2019 2019 x

6.

Szentpéteri út 18-35.  DN200 beton szv csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  850 fm (évente180 fm) nem Edelény 36 000
használati díj ill. 

forráshiány
2019 2022 x

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem Edelény 15 000 használati díj 2023 2032 x

8.

Szentpéteri út 18-35.  DN200 beton szv csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  850 fm (évente180 fm) nem Edelény 9 000
használati díj ill. 

forráshiány
2023 2023 x

9.
Bányász út 1-től  DN200 beton szv csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  780 fm (évente 180 fm)
nem Edelény 45 000 használati díj 2024 2028 x

10.
Fűzfa út 1-15. DN200 beton szv csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  217 fm(évente 110 fm)
nem Edelény 5 500 forráshiány 2029 2030 x

11. Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4 db/év nem Edelény 10 000 használati díj 2023 2032 x

12.
Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti 

felújítása
nem Edelény 14 000 használati díj 2026 2032 x

13.
Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti 

felújítása
nem Edelény 35 000 használati díj 2026 2032 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében *eFt+

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében *eFt+

I. ütem 10 400 10 409

II. ütem 47 500 41 636

III. ütem 133 500 104 090

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ZRt.

21-10728-1-001-00-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ 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 javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017.  
nevelési év munkájáról 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 

megtárgyalta az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
2016/2017. nevelési év munkájáról szóló beszámolót és azt 
a határozat mellékleteként e l f o g a d j a. 

 
2. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Bakó Gyuláné 

Óvodavezető Asszonynak és az intézmény valamennyi 
dolgozójának a 2016/2017-es nevelési évben végzett 
munkájukért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: intézmény, osztályok 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított maximális 
létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének engedélyezéséről 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ 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 javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
109/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai 
csoportokra megállapított maximális létszámoknak a 2017-
2018-as nevelési évre történő átlépésének 
engedélyezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017-2018-as 
nevelési évre az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az alábbiak 
szerint engedélyezi a maximális csoportlétszámok átlépését: 
 

1) Edelény, Mátyás király u. 7/a. szám alatti székhelyen a 
a) Katica csoportban 24 főben, 
b) Süni csoportban 24 főben, 
 

2) Edelény, Bányász út 2. szám alatti telephelyen a 
a) Méhecske csoportban 30 főben 
 

határozza meg, a csoportokba felvehető maximális létszámot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, intézményvezető 
Értesül:  Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (IX.21.) 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,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével 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) 3.297.934 eFt költségvetési bevétellel 
b) 3.621.386 eFt költségvetési kiadással 
c) -323.452  eFt költségvetési egyenleggel 

   ebből -145.245 eFt működési egyenleg 
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   -178.207 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 34.563eFt általános, és 38.356 eFt 

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. 
 

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

15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
 

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. 
szeptember 21. napján. 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ 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 javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves 
gazdálkodásáról 

 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként 
tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

   Értesül: osztályok 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ 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 javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza. 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján – vissza 
nem térítendő - támogatási igényt nyújt be az Önkormányzat 
lejárt határidejű szállítói tartozásainak rendezéséhez, valamint a 
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Önkormányzati Főosztálya által hozott: 
KINCSTK/16101-2/2017. számú határozatában foglalt 
visszafizetési kötelezettség és annak kamatainak kiegyenlítéséhez 
a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt 
pályázat keretében.  
 A határozat a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel 
(átvétellel) jogerőre emelkedett 2017.09.07-én. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 

Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön 
megállapodásról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete w 

Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön 
megállapodást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2017.10.31. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Értesül:    Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály,  
  Tankerületi Központ, Művelődési Központ 
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Melléklet a 112/2017.(IX.21.) határozathoz  
 

KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS 

Edelény, Borsodi út 150. szám alatti ingatlanban működő tálalókonyhán használt 
gázkészülékek gázfogyasztás díjának és víz almérő díjának megtérítéséről 

 

amely létrejött egyrészről a 
Edelény Város Önkormányzata 
székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester 
törzsszáma: 725592 
adóigazgatási azonosító száma: 15725596-2-05 
bankszámlaszáma: 12037805-00113009-00100007 
KSH statisztikai számjele: 15725596-8411-321-05 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ     
székhelye: 3700 Kazincbarcika Rákóczi tér 6. 
képviseli: Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835190-2-05 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00336547-00000000 
ÁHT azonosítója: 361295 
KSH statisztikai számjele: 15835190-8412-312-05 
mint átvevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ)  
 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 

I. ELŐZMÉNYEK 

Önkormányzat és Tankerületi Központ között 2016. december 6. napján 
megállapodás jött létre Edelény Város Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok 
és  kötelezettségek átadás-átvételéről (továbbiakban: megállapodás).  

A megállapodás V. szakasza rendelkezett arról, hogy az átadásra kerülő Edelény, 
Borsodi út 150. szám alatti ingatlanban működő tálalókonyhán használt 
gázkészülékek gázfogyasztását Önkormányzat Tankerületi Központ részére megtéríti. 
A gázfogyasztás díjának megtérítéséről a felek külön megállapodást kötnek. 

Felek a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre a 
megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető vagyonkezelési 
szerződést kötöttek. 

A vagyonkezelési szerződés II. szakasza rendelkezett arról, hogy osztott használat 
esetén az ingatlan üzemeltetési költségmegosztását külön megállapodásban rögzítik. 
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II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Edelény, Borsodi út 150. szám alatti ingatlanban az Önkormányzat fenntartásában 
működő tálalókonyhán használt gázkészülékek gázfogyasztását, valamint a 
tálalókonyhán felszerelt víz almérő leolvasása alapján a vízdíjat Önkormányzat 
Tankerületi Központ részére megtéríti. 

 

III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

1. Felek megállapítják, hogy a gázberendezések típusa nem azonosíthatók be 
teljes biztonsággal.  
 
a) Gáztűzhely KB-103, 4 égővel és egy sütővel. Ennek a típusnak a 

gázfogyasztása a rajta lévő azonosító tábla szerint 1,98 m3/h.  
Felek megállapították, hogy a gáztűzhely átlagosan naponta kb. 2 órát 
üzemel, a sütőt és 2 gázrózsát nem használják.  

 
b) Gázzsámoly típusa nem azonosítható be, a tábla olvashatatlan. Hasonló 

nagyságú (600*600 mm méret, 1 gázrózsa) gázzsámoly fogyasztása, 1,112 
m3/h.  
Felek megállapították, hogy a gázzsámoly átlagosan naponta kb. 1 órát 
üzemel. 

 
2. Fentiek alapján a  
 

- gáztűzhely fogyasztása naponta 2 m3, 
- gázzsámoly fogyasztása naponta 1 m3. 

 
250 munkanappal számolva a melegítő konyha gázfogyasztása: 750 m3/év. 

3. Felek megállapítják, hogy a víz almérő 2017. év 01. hó 03. napon került 
felszerelésre. 2017.01.03-án a víz almérő óraállása 0 m3 volt. 

 

IV. KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE 

1. Jelen Megállapodás III. szakasz 2. pontjában foglaltak alapján a 
gázkészülékek fogyasztásának megtérítésére Tankerületi Központ havonta, a 
szolgáltatói számla beérkezését követően számlát állít ki Önkormányzat 
részére az elszámolási időszakra eső üzemeltetési költségei (alapja III. 
szakasz 2. pont szerint a gázkészülékek gázfogyasztása m3/év) megtérítése 
érdekében. 

2. Jelen Megállapodás III. szakasz 3 pontjában foglaltak alapján a víz almérőn 
mért fogyasztás megtérítésére Tankerületi Központ havonta, a szolgáltatói 
számla beérkezését követően számlát állít ki Önkormányzat részére az 
elszámolási időszakra eső üzemeltetési költségei megtérítése érdekében. 
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3. Tankerületi Központ köteles jelen szakasz 1. és 2. pontjai alapján kiállított 
számlák mellékleteként a továbbszámlázás alapjául szolgáló eredeti számlák 
másolatát, valamint a kifizetést igazoló terhelési értesítőt csatolni. 

4. Önkormányzat a Tankerületi Központ által kiállított számlákat, azok 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Tankerületi 
Központ 10027006-00336547-00000000 számú számlájára. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a gázkészülékek cseréje, számának 
növelése, vagy csökkenése esetén a gázkészülékek fogyasztásra vonatkozó 
adatokat felülvizsgálják, változás esetén felek jogosultak az új gázkészülékek 
névleges fogyasztása szerint a gázfogyasztás mértékét, díját módosítani. 

6. Felek megállapodnak, hogy a víz almérő cseréje esetén egymást kölcsönösen 
tájékoztatják. 

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Kapcsolattartók kijelölése:  

Edelény Város Önkormányzata kapcsolattartója: 

Szlifka Béla főtanácsos 

Tel.: +36/70-371-67-66 

E-mail: szbela@edeleny.hu 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi központ igazgató  

Tel.: +36/30-3845761 

E-mail: agnes.maria.varga@kk.gov.hu 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, 
együttműködve járnak el.  

Jelen megállapodás mellékletekkel együtt 7 számozott oldalból áll és 6 eredeti 
példányban készült, amelyből 3 példány Önkormányzatot, 3 példány az Tankerületi 
Központot illeti meg. 

Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

Jelen megállapodást Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2017. 
(IX.21.) határozatával jóváhagyta. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: 5 db fénykép a gázkészülékekről 

2. sz. melléklet: 1 db fotó a víz almérőről 
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Kelt: Edelény, 2017. ……………  ............................ Kelt:  ……………….. 

 

 

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

képviseli 
Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………….. 
Kazincbarcikai Tankerületi Központ 

képviseli 
Székelyné Varga Mária Ágnes 
tankerületi központ igazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: Edelény, 2017. ……………….. 
 
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 
Száz Attiláné 

gazdasági vezető 

pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: ……………, 2017. ……………….. 
 
 

…………………………………………… 
Tankerületi Központ 

Ujlaki Istvánné 
gazdasági vezető 

 
 
 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: Edelény, 2017. ……………….. 

 
………………………………………. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: ……………….. 
 

……………………………………….. 
dr. Ferenczné Osváth Fruzsina 

ügyvéd 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 

Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre 
történő ismételt meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 
hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) elrendeli az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Edelény belterület 1169/A/34 hrsz-ú, Borsodi 
út 2. szám alatti üzlethelyiség, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú, 
Borsodi út 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre történő 
meghirdetését. 

2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 
Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény 
belterület 1169/A/34 hrsz-ú,  természetben Borsodi út 2. 
szám alatt található, 84 m2 alapterületű üzlethelyiséget. 
 
A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város 
Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-
01100000) legkésőbb 2017. október 10-én 09:00 óráig letétbe 
helyez 1.190.000,-Ft (azaz egymillió-százkilencvenezer forint) 
licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba 
beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését. 
 
Kikiáltási ár: 11.900.000,-Ft (azaz Tizenegymillió-
kilencszázezer forint) 
 
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint) 
 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 

2017.szeptember 22–2017. október 09. napjain 

hétköznapokon. 

 

Licittárgyalás időpontja: 2017. október 10. (kedd) 09:00 
óra. 
 
Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme 
(Edelény, István király útja 52.) 
 
A versenytárgyalást a jegyző vezeti. 
 
Az ingatlan 32 m2 területű részére vonatkozóan határozatlan 
időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely az 
1993. évi LXXVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján csak egy év felmondási idővel mondható fel. 
 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további 
felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, 
Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati 
hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.) 

3. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Edelény belterület 1174/12/A/19 hrsz-ú, Borsodi út 4. 
szám alatti iroda értékesítésre történő meghirdetését. 
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4. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 
Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény 
belterület 1174/12/A/19 hrsz-ú,  természetben Borsodi út 
4. szám alatt található, 277 m2 alapterületű irodahelyiséget. 

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város 
Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-
01100000) legkésőbb 2017. október 10-én 13:00 óráig letétbe 
helyez 4.250.000,-Ft (azaz négymillió-kettőszázötvenezer forint) 
licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba 
beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését. 

Kikiáltási ár: 42.500.000,-Ft (azaz negyvenkettőmillió-
ötszázezer forint) 

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

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 

2017. szeptember 22 –2017. október 09. napjain 
hétköznapokon. 

Licittárgyalás időpontja: 2017. október 10. (kedd) 13:00 
óra. 

Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme 
(Edelény, István király útja 52.) 

A versenytárgyalást a jegyző vezeti. 

Az ingatlan 63,5 m2 területű részére vonatkozóan határozatlan 
időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely az 
1993. évi LXXVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján csak egy év felmondási idő biztosításával mondható fel. 

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

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

Határidő: meghirdetés: azonnal 
  versenytárgyalás: 2017. október 10. 
  szerződéskötés: 2017. október 25. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok 
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9./ Napirendi pont tárgya: 
 

Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 132./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kerezsi Attila Edelény, Antal György út 87. fsz 2. 
szám alatti lakos lakbércsökkentésre irányuló kérelméről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerezsi 
Attila és családja által bérelt lakás Edelény, Antal Gy. út 87. 
fsz. 2. szám alatti lakás lakbérét Kerezsi Attila 
egészségkárosodása miatt 50 %-kal csökkenti 2017. július 
hónap 24. napjától. 

2. Képviselő-testület elrendeli, hogy a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. a 2017.07.24. napján kötött lakásbérleti 
szerződés 2. pontját az 1. pontban foglaltak szerint módosítsa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetője 
Értesül: Kérelmező, Kft., osztályok 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

10./ Napirendi pont tárgya: 
 

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 133./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2017.(IX.21.)   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 
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11./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelény Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés 
megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 135./ 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 – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség 
használati szerződés megszüntetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség 
használati szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény 
Város Önkormányzata valamint az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulása között 2014. október 1.-jétől érvényben lévő 
142/2014.(IX.19.) határozattal jóváhagyott „Helyiségbérleti 
szerződés” 2017. május 31. napjával, közös megegyezéssel történő 
megszüntetését jóváhagyja. 

Határidő: 2017.09.30. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Kistérség, osztályok 
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12./ Napirendi pont tárgya: 
 

„Edelény Díszpolgára” Oklevél, Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” Emlékplakett és 
„Edelényért” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 136./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő úgy emlékszik, hogy a rendeletet elég régen fogadták el, 
ezért ennek módosítása szükségszerűvé is vált. Javasolná az előterjesztőnek átgondolni 
és módosítással élni arra vonatkozóan, hogy ne csak a díszpolgári címnél emeljék meg 
az összeget, hanem igazítsák hozzá a Pro Urbe díjat és Edelényért Díszoklevélért járó 
díjat is. Egy Edelényért Díszoklevélért most 40 ezer forint jár, a díszpolgárit meg 
felemelik 100 ezer forinttal. Javasolná ezeket lépcsőzetesen megtartani, mint ami eddig 
is volt, nyilván a különbséget is megtartva módosítsák. Szerinte ez az emelés nem 
terhelné meg erősen a város költségvetését. 
 
Polgármester: Igazat ad képviselő úrnak, éppen ezért egy teljesen új rendelet 
előkészítése van folyamatban. Ez a rendeletük 2008-as, és valóban elég régen nem 
nyúltak hozzá, most próbálnak egy picit egy-két dolgot ad hoc jelleggel. Ez nem 
végleges rendeletmódosítás, rövidesen a képviselő-testület asztalára kerül. Kéri, hogy 
most ne menjenek bele módosítgatásokba. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester - mivel további kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő szavazásban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2017. (IX.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

„Edelény Díszpolgára” Oklevél, Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” 
Emlékplakett és „Edelényért” Díszoklevél adományozásáról szóló 

25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének i) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.14 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ Az „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY” 
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 
25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„ (4) A „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettből amennyiben POSZTUMUSZ „PRO 

URBE EDELÉNY” Emlékplakett adományozására is sor kerül évente három 
adományozható.” 

 

2.§ A Rendelet 6.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

„ (4) POSZTUMUSZ „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett adományozása esetén a 
pénzjutalmat a közeli hozzátartozó részére kell kifizetni, vagy az azzal egyenértékű 
tárgyjutalmat átvételére az Emlékplakettet átvevő közeli hozzátartozó jogosult.” 
 

3.§ A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9.§ (1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A 4.§ (4) bekezdése 2018. január 1-jén hatályát veszti.” 

 
4.§ A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „nettó 150.000,- Ft” szövegrész helyébe a 

„nettó 250 000 forint szövegrész lép. 
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5.§ Ez a rendelet 2017. szeptember 21-én 9:25 órakor 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. 
szeptember 21. napján 9:30 órakor kihirdetésre került. 
 

 
Polgármester a rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet után 
 
13./ Napirendi pont tárgya: 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával kötött – az Edelény, Borsodi út 
22. szám alatt lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszony 
megszüntetésének kezdeményezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 137./ sorszám alatt.) 
 

Polgármester az ülés előtt kiosztott előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy több 
mint egy évtizede az önkormányzat ingyenes használatba adta bérleti jogviszony 
keretében a Kamilla Gyógyszertár mögötti önkormányzati ingatlanrészt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Edelényi Csoportja részére. Flaskó György és felesége volt, aki  hosszú 
éveken keresztül irányították, szervezték a Máltali Szeretetszolgálat részére Edelényben 
és környékén az adományokat, viszont néhány olyan dolog történt az elmúlt 
időszakban, ami miatt kénytelenek voltak kezdeményezni a bérleti jogviszony 
felmondását. Az egyik, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., amely irodai része 
jelenleg a panzió épületében foglal helyet. A helyiségeket nem tudják sokáig biztosítani 
számukra, mert arra az ingatlanra egy nyertes pályázattal rendelkeznek, energetikai 
felújítás fog megtörténni, így addig a végleges helyét a Kft-nek itt lehetne megtalálni. 
Természetesen Flaskó György úrral személyesen is beszélt, illetve a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat miskolci regionális elnökével is. Flaskó György úr elmondta, hogy ők 
idősek már ahhoz, hogy továbbfolytassák ezt a tevékenységet, és két évig próbált 
valakit keresni, aki folytatná ezt a tevékenységet, de egyszerűen nem talált olyan 
embert, aki elvállalná, ezért elképzelhető, hogy a Máltai Szeretetszolgálat tevkenysége 
megszűnik a városban. Jó lenne, ha nem szűnne meg, de jelen pillanatban ez a helyzet. 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő szavazásban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2017.(IX.21.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával kötött – 
az Edelény, Borsodi út 22. szám alatt lévő – nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti jogviszony megszüntetésének 
kezdeményezéséről 

 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával kötött – az 
Edelény, Borsodi út 22. szám alatt lévő – nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogviszony megszüntetésének kezdeményezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) elrendeli, hogy a bérbeadó kezdeményezze a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Csoportjával az Edelény, 
Borsodi út 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
vonatkozó 1993. október 1. napján kötött bérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján. 

 
2. Képviselő-testület az 1. pontban írt bérleti jogviszony közös 

megegyezéssel történő megszüntetésének eredménytelensége 
esetén felhatalmazza a polgármestert a Borsodi út 22. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés 
felmondására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve 2017.10.31. 
Értesül: osztályok, MMSZ hely csoportja és reg. ügyvezető 
 

 
Polgármester  bejelenti, hogy a képviselől-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

K.m.f. 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                    jegyző 


