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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. december 14-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. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról 

 
2. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 

kapcsolatos feladatellátásról 
 

3. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
 

4. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 

 
5. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás működéséről 
 

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

 
7. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról 
 

9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

10. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri 

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

12. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
13. Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé 

nyilvánításáról 
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14. Edelény Város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 
jelű módosításáról 

 
15. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

16. Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 
 

17. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési 
Stratégiai Tervének jóváhagyásáról 

 
18. Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülethez való 

csatlakozásról 
 

19. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a 
helyettesítés megszüntetéséről 

 
20. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó tulajdonosi 

hozzájárulásról 
 

21. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

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

 
23. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 

támogatásról 
 

24. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról 
 

25. Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és 
pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozásáról 

 
26. Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítéséről 

 
27. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról 

 
 
 
 
E d e l é n y, 2017. december 14. 
 
 
 
                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
 
 
 
 
 



 3 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-én a 

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

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

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

 
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
163./ számú előterjesztésnél: Szentkirályi László tűzoltó ezredes BAZ. Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság képv. 
        Sztankó Zoárd tűzoltó százados Kazincbarcikai 
        Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnok-h. 
 
185./ számú előterjesztésnél: Dr.Papp Kálmán, Dr.Frídel Mária, Dr.Béres Gábor, 

Dr.Györbíró Annamária háziorvosok, Dr.Balogh Enikő, 
Dr Elek Edit gyermekorvosok 

 Csukerda Anikó Állami Edelényi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály részéről 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő jelen 
van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról 

 
2. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 

kapcsolatos feladatellátásról 
 

3. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
 

4. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 

 
5. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás működéséről 
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6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 

7. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
10. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

11. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
12. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
13. Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé 

nyilvánításáról 
 

14. Edelény Város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 
jelű módosításáról 

 
15. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

16. Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 
 

17. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési 
Stratégiai Tervének jóváhagyásáról 

 
18. Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülethez való 

csatlakozásról 
 

19. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a 
helyettesítés megszüntetéséről 

 
20. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó tulajdonosi 

hozzájárulásról 
 

21. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
22. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
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Javasolja napirendre felvenni a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
visszatérítendő működési támogatásról” szóló 184./ sorszámú, a „Háziorvosi és orvosi 
ügyeleti ellátás összehangolásáról” szóló 185./ sorszámú, valamint a „Testvérvárosi 
együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása 
személyes találkozó létrehozásáról” szóló 186./ sorszámú előterjesztést, valamint a 
„Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítéséről” szóló 
187./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 
11 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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a 
módosításokkal együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosításokkal együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról 

 
2. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 

kapcsolatos feladatellátásról 
 

3. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
 

4. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 

 
5. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás működéséről 
 

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

 
7. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról 
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9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

10. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri 

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

12. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
13. Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé 

nyilvánításáról 
 

14. Edelény Város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 
jelű módosításáról 

 
15. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

16. Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 
 

17. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési 
Stratégiai Tervének jóváhagyásáról 

 
18. Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülethez való 

csatlakozásról 
 

19. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a 
helyettesítés megszüntetéséről 

 
20. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó tulajdonosi 

hozzájárulásról 
 

21. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

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

 
23. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 

támogatásról 
 

24. Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról 
 

25. Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és 
pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozásáról 

 
26. Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítéséről 
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Polgármester napirend előtt szót ad Dr.Hudák Zitának, az Edelényi Járási Hivatal 
vezetőjének, aki szót kért a lakosság tájékoztatása végett. 
 
Dr.Hudák Zita az Edelényi Járási Hivatal vezetője egy örömteli információt kíván 
megosztani. Egy kormányhatározat értelmében Edelény Járási Hivatal Kormányablaka is 
kijelölésre került arra, hogy a tevékenységüket az ügyfél elégedettsége érdekében, és a 
lakosság érdekében bővíthessék. December 27-én 9:00 órától megkezdi a Borsodi út 26. 
szám alatti épületben az ügyfélszolgálati tevékenységet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
ezáltal hetente kedd kivételével minden nap lehetőség nyílik az ügyfeleknek arra, - 
elsősorban magánszemélyek, de a folyamatos tevékenységi kör bővülést követően, majd a 
vállalkozók számára is, - hogy helyben intézhessék el és kérhessék ki azokat az igazolásokat, 
intézzék el az ügyeiket, amelyek az adóhivatal tevékenységébe tartoznak. Valószínűleg 
helyben szokásos módon meghirdetésre kerül, de itt is elmondaná azt, hogy mikor lesz, 
tehát reggel 8:00 órától 18:00 óráig történő ügyfélfogadási idejükön belül az adóhivatal 
ügyfélfogadása minden hétfőn lesz 8:00-tól 12:00 óráig és 13:00 órától 17:00 óráig. Hétfőn 
tulajdonképpen a Kormányablaknak a nyitvatartási idejével majdnem egyezik, hiszen hétfőn 
is 17:00 óráig tartanak nyitva, kedden az adóhivatal nem tart ügyfélfogadást, szerdán 8:00-
tól 12:00 óráig és 13:00-tól 15:00 óráig, csütörtöki napon 8:00-tól 12:00 óráig, majd 13:00-
tól 15:00 óráig ugyanúgy, a pénteki napon pedig 8:00-tól 12:00 óráig. A Kormányablak 
nyitvatartását semmilyen módon nem befolyásolja, tehát attól, hogy az adóhivatal tart 
ebédszünetet, és 12:00 és 13:00 óra között van egy egyórás ügyfélfogadási szünet, a 
Kormányablakban folyamatos az ügyfélfogadás. Az ügyfelek azzal fognak találkozni, hogy az 
ügyfélfogadó térben a sorszámhúzó rendszerben, - de a biztonsági őrök ebben kellő 
segítséget is fognak adni – fejlesztésre kerül a menürendszer és ki kell választani majd, 
hogy adóhivatali ügyet, vagy pedig Kormányablak ügyet kívánnak intézni. Az adóhivatali 
ügyek tekintetében nem kell külön kiválasztani, hogy adókártyát vagy másfajta ügyet kíván 
intézni, ha pedig Kormányablakos ügyben érkezik hozzájuk, akkor a mostani szokásos 
felülettel kerül kiválasztásra az ügytípus, majd azt követően ugyanaz az ügyfélhívó rendszer 
a megkapott sorszámmal fogja behívni az adóhivatali ügyintézőhöz is. Egyébként helyben 
lakó edelényi ügyintéző lesz az, aki az új ügyekben is el fog járni, így valószínűleg sokaknak 
ismerős lesz az ügyintéző, akivel fog találkozni. Kéri, hogy az ismerősök körében is adják át 
az információt, hogy december 27-én 9:00 órától ünnepélyes keretek között lesz megnyitva, 
és azt követően helyben is intézhetőek ezek az ügyek, remélhetőleg mindenki 
megelégedésére. 
 
Polgármester  megköszöni hivatalvezető asszonynak az elmondott tájékoztatóját. 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester megkérdezi, hogy az írásos anyaghoz kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. 
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Sztankó Zoárd tűzoltó százados, a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Tűzoltóparancsnok-helyettes elmondja, hogy az elmúlt időszakban ilyen beszámolóra az 
elmúlt időszakban nem került sor a városban, ez az első alkalom. Jelzi, hogy Begov Zoltán 
tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok úr egyéb halaszhatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott 
részt venni a képviselő-testület ülésén, de küldi jókívánságait. Hozzátette még, hogy a 
beszámoló tartalmi részét kicsit tágabbra tették, nemcsak Edelény várost írták le, és 
nemcsak a 2016-os évet, mert úgy gondolták az első beszámolás alkalmával kell egy 
viszonyítási pont, több év viszonyítási statisztikája, amihez hozzá lehet rendelni a tavalyi évi 
teljesítményt, munkát, ami benne van a beszámolóban, ezért is található meg 
visszamenőlegesen a 2012-es évtől minden évben a végzett munkájuknak a bemutatása. 
 
Borza Bertalan képviselő: A beszámolót örömmel olvasta, ami nagyon részletes, és külön 
köszöni azt, hogy visszatekint több évre vonatkozóan. Egy adat ragadta meg a figyelmét, és 
erre tenne fel egy konkrét kérdést, - a téves jelzések száma 121, sőt még ha nézik a 
szándékosan megtévesztő jelzések számát, amit 10, mi ennek az oka, hogyan lehetne 
csökkenteni? Úgy gondolja, hogy ez nemcsak ezen a területen jelent problémát, hanem 
országosan is hasonló ez a probléma. 
 
Sztankó Zoárd tűzoltó százados Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
parancsnok-h.: Ez a tűzoltóságnak az egész éves statisztikája, a beszámoló 5. oldalán lévő 
táblázatban láthatóak Edelényre vonatkoztatva a számadatok, és ott is nagyon magas. Ha 
az előző éveket nézik, akkor 2012-ben 3, 2013-ban 3, 2014-ben 4, 2015-ben szintén 3 téves 
jelzés volt Edelényben, míg 2016-ban ez 35-re emelkedett. Ez egy óriási különbség. Ennek 
az az oka, hogy jogszabályváltozás történt és azokban az intézményekben, ahol tűzjelző 
rendszer, átjátszó jelzések kerültek bekötésre, ezek a jogszabály szerint a 
katasztrófavédelemnél azonnali jelzést adnak. Ha bármelyi közintézményből tűzátjelzés jön, 
a vonulás azonnal megkezdődik. Korábban azt a helyszínen eldöntötték, hogy hívják-e a 
tűzoltókat, vagy nem, és mivel ez megszűnt, ez azonnali vonulást eredményez. Felhívja a 
figyelmet, hogy a városban, ami közintézmény van, azoknál is elég gyakoriak a bejelzések, 
az első vonulást a megyei igazgatóság úgy tekinti, hogy tanuló történet, de ha gyakori és 
sok vonulás keletkezik, azok térítés ellenében történne. Ezt szeretnék megelőzni, és kérni 
azt, hogy ahol ilyen átjelző rendszer van, annak karbantartása, távfelügyelet felé történő 
működtetése naprakész legyen, hogy ne legyenek ilyen problémák és ilyen költségek. 
Szándékosan megtévesztő jelzés a városban kettő volt, ezek még mindig előfordulnak, és 
hiába törvény írja elő, hogy szankcióval sújtható, szórakoznak fiatalkorúak, telefonálnak, 
jelzést adnak, és mire ők kiérkeznek nincsen semmi fontos a helyszínen. 
 
Polgármester elmondja, hogy tulajdonképpen ugyanolyan megoldhatatlan probléma a 
szándékos téves riasztás, mint amilyen megoldhatatlan probléma pl. az, hogy vasárnap 
éjszaka a Hősök terén felállított Betlehemet fiatalok megrongálták, belevizeltek, letörték a 
báránykáknak a lábát, stb. A térfigyelő kamera természetesen rögzítette, úgy hogy a 
büntető feljelentést meg fogják tenni ezek ellen a nagyon jól szituált edelényi családokból 
származó fiatalok ellen. Elnézést kér, hogy ide kitért, de kb. ugyanez a probléma, mikor 
valakik úgy gondolják, hogy milyen jópofák és szórakoznak akár a tűzoltósággal, akár egy 
városban felállított karácsonyi díszlettel, vagy padokkal, vagy a közterületi kukák 
döntögetésével. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. A tűzoltóság elmúlt időszakban végzett munkáját 
megköszönik. 
 
Borza Bertalan képviselő: Egy nagyon jó és részletes anyagot kapott a testület, és 
sajnálatos az, amit százados úr és polgármester úr is elmondott, és erre szeretné ő is még 
egyszer felhívni a lakosság figyelmét, hogy minden téves és szándékos riasztással lehet, 
hogy ténylegesen olyan erőket vonnak el a tűzoltóságtól, a katasztrófavédelemtől, amely 
beavatkozás más helyen indokolt lenne, esetleg késlelteti, vagy lehetetlenné teszi. Ez 
nagyon felelőtlen és veszélyes gondolkodásmód, és bízik benne, hogy előbb-utóbb ezt 
mindenki fel fogja mérni, és talán meg fognak szűnni. A beszámolót a maga részéről jónak 
tartja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A tűzoltóságnak kevés munkát, 
eseménymentes évet és sok felkészülést, gyakorlást kíván. 
 
Magyar Árpádné képviselő köszönetet mond százados úrnak áldozatos munkájukért. 
Személyes tapasztalata, hogy amikor szükség volt a munkájukra és hívták a tűzoltóságot, 
akkor azonnal vonultak. 
 
Polgármester  - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

138/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Edelény város 
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, osztályok 
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Melléklet a 138/2017.(XII.14.) önkormányzati határozathoz  

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 
 
Szám: 35540/135-8/2017.ált 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beszámoló 

 

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
2016. évi tevékenységéről 

 
 
 

K é s z í t e t t e : 
 
 

Begov Zoltán 
tűzoltó alezredes 

tűzoltóparancsnok  
 
 

Kazincbarcika, 2017. november 16. 
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1. Kitűzött feladatok végrehajtása 

 
A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) az egységes 
katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét. Integrált feladatait a 2011. évi 
CXXVIII. tv. (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 1996. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban tűzvédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei, továbbá belső 
szabályzókban meghatározottak szerint látja el.  
 

2. Vezetés, irányítás, veszélyeztetettség 
 
A HTP szerves részét képezi a 2013.12.01.én megalakult Aggteleki Katasztrófavédelmi 
Örs (továbbiakban KVÖ), mely a világörökség részét képző Aggteleki Nemzeti Park 
területén található és 12 településen lát el mentő tűzvédelmi feladatokat, így a 
működési területünkön tovább nőtt a tűzbiztonság. 
A HTP és a KVÖ működési területén 50 település található, melyből 3 város, a 
működési területnagysága 792.900 ha (792,9 km2), lakosok száma 85.000 fő. A HTP 
veszélyeztetettsége több irányú. Legjelentősebb veszélyforrások, a működési 
területünkön található számos felsőküszöb értékű veszélyes üzem, valamint a 
Kazincbarcika városban található 40 db középmagas épület. Kiemelkedő továbbá, az 
ár- és belvízi veszélyeztetettség (Sajó folyó, Bódva kisvízfolyás, Tardona patak, Harica 
patak, Bán patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzésekből adódó 
villámárvizek, a nagymértékben megnövekedett közúti áruszállítás, kamion forgalom 
(a 26-os, 27-es számú főközlekedési utakon), és a fokozottan veszélyeztetett erdősült 
területek nagysága (Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park). 
 

3. Mentő tűzvédelem 
 
2016-ban a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A II-
es, vagy az annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor munkaidőben, vagy 
munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású elöljáró a káreset 
helyszínére.  
A HTP és a KVÖ működési területén 2016-ban 211 tűzeset, 218 műszaki 
mentés történt, 127 esetben kaptunk téves jelzést és 10 esetben 
szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A HTP ügyeletére 
12 esetben jeleztek be utólagosan tűzesetet, 47 esetben pedig 
kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a jelzett káreseményt.  
 
Tényleges riasztási fokozat: I-es 559 db, II-es 5 db, III-as 1 db, IV-es 1 db, kiemelt 
riasztási fokozat elrendelése 74 esetben történt. 
Tűzvizsgálati eljárás a HTP és a KVÖ működési területén 2 esetben indult.  
 
Működési területünk vonatkozásában az alábbi statisztikai számadatok szolgálnak 
kiindulási pontként a mentő tűzvédelem értékelésében: 
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Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási adatai: 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Tűzeset 486 306 282 306 189 
melyből utólagos jelzés 23 16 17 15 12 

Műszaki mentés 159 182 164 155 181 

Téves jelzés 90 43 30 51 121 
Szándékosan megtévesztő 
jelzés 7 6 1 10 10 

Vonulás összesen 742 488 477 522 501 
 
 

Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs vonulási adatai: 
 
 

 2014. 2015. 2016 
Tűzeset 23 40 22 

melyből utólagos jelzés 1 1 0 
Műszaki mentés 45 27 37 
Téves jelzés 1 6 6 
Szándékosan megtévesztő 
jelzés 0 0 0 

Vonulás összesen 69 73 65 
 

 
VONULÁSI ADATOK EDELÉNY VÁROS VONATKOZÁSÁBAN: 
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KÁRESETEK MEGOSZLÁSA EDELÉNY VÁROS TERÜLETÉN: 
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KÁRESETEK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA EDELÉNY VÁROSBAN 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Ipar 0 0 0 1 2 
Kereskedelem, Vendéglátás 0 1 1 0 0 
Lakás és szem. ingatlan 7 10 8 10 14 
Mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás 18 15 12 11 6 

Közlekedés; Közút 1 0 1 3 1 
Állam, Önkormányzat 1 0 3 2 0 
Egyéb 2 3 7 9 4 

 
 

A statisztikai adatok elemzéséből kitűnik, hogy a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 
területén az erdő és vegetáció tüzek vonatkozásában 66%-os csökkenés figyelhető 
meg, 2012. évhez képest 18-ról 6-ra mérséklődött. A csökkenés az éves adatok 
összehasonlításánál is folyamatos. Ez köszönhető elsősorban annak a megelőző, 
propaganda tevékenységnek, amit ennek érdekében folytatunk, továbbá a kedvező 
időjárási feltételeknek. 
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A TÉVES JELZÉSEKKEL CSÖKKENTTETT MŰSZAKI MENTÉSEK  
FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA  

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Állatbaleset 0 0 0 1 0 
Baleset magasban 0 0 0 0 0 
Baleset mélyben 0 0 0 0 0 
Egyéb 1 0 2 0 2 
Elemi csapás - viharkár 0 1 3 2 0 
Életmentés 0 0 1 0 0 
Eltűnt személy keresése 0 0 0 0 0 
Fa kidőlés 1 0 3 4 0 
Gázszivárgás 1 0 1 1 1 
Halott kiemelés 0 0 0 1 0 
Közúti baleset 1 0 1 2 1 
Rovar (méh/darázs) 0 0 1 0 0 
Sérült mentése 0 0 0 0 0 
Veszélyes anyagok 0 0 0 0 0 
Vízkárok 0 4 0 0 1 
Szénmonoxid mérgezés 0 0 0 0 1 

 
 

A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom növekedése 
mellett Edelény városban nem emelkedik. A közlekedésben résztvevő járművek 
biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek 
keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a 
beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a 
végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét. 
 
A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős 
szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati 
feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a 
szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas 
színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a 
gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.  
A Kazincbarcika HTP és az Aggtelek KVŐ állományának létszáma az aktuális 
állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás 
munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 
79-en teljesítenek szolgálatot. 
Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2016-ban is 
biztosított volt.  
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4. Oktatás, képzés 
 

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves 
kiképzési terve, valamint gyakorlatterve alkotja. 
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye 
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a 
területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők 
következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változások, 
fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök 
megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi 
szervek által kiadott intézkedésekkel. 
 
Az éves kiképzési terv meghatározta az elméleti és a gyakorlati óraszámokat, de 
lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is. A helyismereti 
foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 
megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti 
szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve a 
biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést. 
 
A HTP-n és a KVÖ-n 2016-ban 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, 
melyből 6 nappali, 6 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 23 
helyismereti foglalkozáson, 16 db begyakorló gyakorlaton, 1 db „belső védelmi terv” 
és 1 db „külső védelmi terv”, valamint egy „Súlyos Káresemény Elhárítási Terv” 
(SKET) gyakorlaton vett részt, így segítve a tűzoltóságok és a társszervek közötti 
együttműködést. 
 
Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket 
megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további 
munkavégzés alkalmával hasznosították. 
  
A parancsnokság területi elhelyezkedéséből adódóan továbbra is a legnagyobb 
óraszámban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a 
középmagas épületekben bekövetkezett tűzesetek felszámolását oktatjuk. A személyi 
állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt 
időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak. 
 
Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kazincbarcikai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon 
részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű 
vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be 
dolgozóinkat. 
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5. Lakosságvédelmi feladatok 
  

Abból az alapelvből indulunk ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, 
de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. 
Ennek jegyében alapfeladatunknak tekintjük a lakosságvédelmét, tehát az életet és a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítását, az ennek 
érdekében szükséges szervezési és felkészítő munkát, valamint a mindezt megalapozó 
tervezést. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, 
az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb 
működéséhez. 

 
 

5.1.Polgári védelmi szervezetek megalakítása felkészítése 
 
Edelény, Szakácsi és Abod települések tekintetében a beosztott PV szervezeti létszámot, 
valamint a felkészített létszámot az alábbi diagram tartalmazza: 
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Köteles Polgári Védelmi Szervezetek 
 

A települési polgári védelmi szervezetekbe történő beosztások a 62/2011. (XII. 29.) 
BM rendeletben meghatározottak alapján történtek meg.  
A Kazincbarcika HTP-hez tartozó három járás (Kazincbarcika, Edelény, Putnok) 
katasztrófavédelmi megbízottjai összesen ……… településen felügyeli a megalakított 
köteles települési polgári védelmi szervezetek működését. Munkájuk során rendszeres 
feladatot jelent a beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok naprakészségének 
biztosítása, az ehhez kapcsolódó adattárak feltöltése, pontosítása. 

 
Az edelényi Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott létszám 300 fő. 
Alapkiképzése 2014-ben megtörtént, ahol a beosztott állomány, az alapképzési 
témakörökön, tudásanyagon túl, az árvízi, villámárvízi védekezési feladatokkal, azok 
gyakorlati megvalósításával is megismerkedett. A műszaki egységek gyakorlatok 
keretében sajátították el az árvízi védekezés szakfeladatait. Edelény Járás területén az 
alapképzés minden településen végrehajtásra került.  
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Edelény város vonatkozásában a Parancsnokság teljes létszámmal, valamint a Műszaki 
Egység részlegesen került felkészítésre, a fennmaradó egységekbe beosztott 
személyek alapképzésére a 2017-2018 év során kerül sor. A polgári védelmi szervezet 
szakképzése a 2018. évben kerül végrehajtásra. 
Az alapképzéseket követően a riasztási gyakorlatok minden esetben 30 napon belül 
megtartásra kerültek, és a kirendeltség vezetői értékelés alapján „megfelelt” 
értékelést kaptak.  
 
A Szakácsi és Abod települések Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott létszám 
3-3 fő. 
Alapkiképzése 2014-ben megtörtént, ahol a beosztott állomány, az alapképzési 
témakörökön, tudásanyagon túl, az árvízi, villámárvízi védekezési feladatokkal, azok 
gyakorlati megvalósításával is megismerkedett.  
Az alapképzéseket követően a riasztási gyakorlatok minden esetben 30 napon belül 
megtartásra kerültek, és a kirendeltség vezetői értékelés alapján „megfelelt” 
értékelést kaptak.  
A polgári védelmi szervezet szakképzése a 2018. évben kerül végrehajtásra. 
 
Települési Önkéntes Mentőcsoportok 
 
Tárgyidőszakban 14 db települési önkéntes mentőcsoport került megalakításra, és 
felkészítésre, Dédestapolcsány, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Rudabánya, 
Felsőnyárád, Alsószuha, Serényfalva, Kelemér, Komjáti, Borsodszirák, Hidvégardó, 
Szögliget, Szín, Rakaca településeken. A mentőszervezetek a részükre szervezett 
rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon, alapvető vízkár-elhárítási tevékenységből, 
nemzeti minősítést szereztek. Edelény város Települési Önkéntes mentőcsoportja már 
a 2015-ös évben megalakításra került, 10 fős létszámmal.  
 
Összességében elmondható, hogy már 29 db 10 fős önkéntes mentőcsoport működik 
a katasztrófavédelmi megbízottjaink koordinációja alatt. 
A járási mentőcsoportjaink száma három. Edelény járásban 40 fő 14 db technikai 
eszközzel, Putnok járásban 20 fő 2 db technikai eszközzel, Kazincbarcikai járásban 27 
fő 6db technikai eszközzel alkalmazható. 
 
Járási Önkéntes Mentőcsoport 
 
A három járás területén 2013 évben megalakításra kerültek a Járási Önkéntes 
Mentőcsoportok. Az Edelény járásban működő Bódva völgyi Járási Mentőcsoport 40 
főből áll, rendszerbe állítása és minősítése a 2014. évi Hernád árvízi bevetésén 
megtörtént. 2016 évben a Bódva patak áradása során Szalonna településen 
alkalmazásra került. 
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5.2. Veszélyeztetettségek és az ellenük való védekezés, felkészülés 
 
Edelény Járás területén árvízzel, villám árvízzel, helyi vízkárral és földtani 
jelenségekkel, valamint rendkívüli időjárási körülményekkel kell számolni. 
Minden éven levélben hívjuk fel a polgármesterek figyelmét a rendkívüli téli 
időjárással kapcsolatos feladataikra, a fűtési szezon veszélyeire, a CO mérgezés 
megelőzésére, az elérhetőség folyamatos biztosítására, távollét esetén intézkedésre 
jogosult helyettesítő személy kijelölésére, a melegedőhelyek előkészítésére és a 
technikai alkalmazhatóságára. 
 
Pontosítottuk a védekezéshez használható technikai eszközöket, a polgármesteri 
kijelölésük már a korábbi években megtörtént. A három járásunk területén 250 db 
technika van határozottal kijelölve, lebiztosítva, ezek a gépek az elsődleges 
székhelytelepülésük védelmén túl, átrendelés esetén, bármely településünkön, 
köztük Edelény, Szakácsi és Abod területén is bevethetőek. 
A hatékony megelőzés és felkészülés érdekében polgári védelmi ellenőrzéseket 
hajtunk végre az alábbi témakörökben: 
 

Kiemelt jelentőségű ár-belvízi kockázati helyszínek, kisvízfolyások ellenőrzése: 
A vizsgált időszakban 22 db ellenőrzés került végrehajtásra, Hét, Putnok, Sajóvelezd, 
Vadna, Kazincbarcika, Edelény, Boldva, Hidvégardó, Szendrő, Szalonna 
településeken. Edelény városba 2 helyszín ellenőrzésére került sor. Edelény Malom 
árok, és Bódva út kockázati helyszínek ellenőrzése során hiányosságot nem 
tapasztaltunk. 
 
Az ellenőrzéseket a polgármesterekkel, közbiztonsági referensekkel, illetve több 
esetben vízügyi szakemberrel együtt végeztük el. Az ellenőrzések összesítéseként 
megállapítható, hogy az önkormányzatok sikeresen elvégezték a településeken lévő 
patakmedrek, átereszek, zsilipek karbantartását. Ezek az ellenőrzések nagyban 
hozzájárulnak az alvízi települések árvízvédelméhez, így Edelény város, mint a Bódva 
kisvízfolyás alsó szakaszában elhelyezkedő település biztonságához is. Kisvízfolyás 
vonatkozásában 16 db helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre.   
 
Belterületi vízelvezető rendszerek ellenőrzése:  
A három járás területén, a vizsgált időszakban 83 db ellenőrzés került végrehajtásra. 
Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a vízelvezető árkok és az átereszek 
tiszták, karbantartottak. A településen a belterületi vízelvezető árkokat a 
közmunkaprogram keretén belül tisztítják, valamint önkormányzati rendeletben a 
lakosokat kötelezik az ingatlanok előtti árkok tisztítására.  
Edelény város vonatkozásában a Katona József út alatt található vízelvezető 
csatorna került ellenőrzésre. Az ellenőrzés időpontjában a mélyen fekvő belvizes 
kockázati helyszínként nyilvántartott területről, a vízelvezetés biztosított volt, a 
csatorna karbantartását az önkormányzat elvégezte, fa, bokor a vízlefolyást nem 
korlátozta. 
 
 
 
 
 
 



 19 

Befogadó- melegedő hely ellenőrzések: 
2016. évben 49 db ellenőrzést hajtottunk végre működési területünkön. Szakácsi 
településen a Petőfi Sándor út 2. szám alatt található Polgármesteri hivatal, mint 
melegedőhely helyett másik kerül kijelölésre Polgármester Úr kérésére. Az új 
melegedőhely Szakácsi, Petőfi Sándor. út 57. szám alatti ingatlan ellenőrzése 
megtörtént, befogadásra alkalmas. 
 
Veszélyes fák- fasorok ellenőrzése: 
2016. évben 27 db ellenőrzés került végrehajtásra. Edelényben kettő ellenőrzést 
hajtottunk végre, kiemelten a nagyobb létszámú rendezvények helyszínein. A feltárt 
veszélyes fák, ágak általi kockázatokat az önkormányzat minden esetben 
megszüntette. 
A működési területünk további településein a feltárt hiányosságok, veszélyeztetések 
megszüntetésre kerültek, visszaellenőrzésük minden esetben megtörtént. 
 
Vízkár-elhárítási terv ellenőrzése:  
Az 1280/2010 (XII.15.) Kormányhatározat alapján készített vízkár-elhárítási tervek 
ellenőrzését 14 településen köztük Edelény városban is elvégeztük. További 8 
településen ellenőriztük a települések által elkészített vízkár-elhárítási tervet. Az 
ellenőrzések előtt minden érintett település polgármesterének felhívtuk a figyelmét a 
tervben szereplő jogszabályi háttér, mintaokmányok, adatok aktualizálására, 
pontosítására. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján az önkormányzatok a terveket 
pontosították, hiányosságokat pótolták, az induló készletek meglétéről 
gondoskodtak. A vízkár-elhárítási tervek naprakészek, használhatóak. Edelény város 
közbiztonsági referensével a település tervének aktualizálásáról több esetben 
egyeztettünk, pontosítást végrehajtotta, a terv a védekezési feladatok ellátására 
megfelelő. 

 
2016-BAN VÉGREHAJTOTT POLGÁRI VÉDELMI, - IPARBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK 

 
Ellenőrzéseink 

típusai 
Tervezett Tervezettből 

végrehajtott 
Terven felüli Feltárt 

hiányosság 
Összes 

végrehajtott 
ellenőrzés 

Belterületi 
vízelvezető 
rendszerek 

7 7 76 6 83 

Árvízi belvízi 
kockázati 
helyszín 

16 16 1 1 17 

Kis vízfolyás 15 15 1 3 16 
RID/ADR 8 8 14 3 22 
Gáz-csere 
telephely 0 0 4 1 4 

Fák, fasorok 
ellenőrzése 8 7 20 99 27 

Befogadó- 
Melegedő 
helyek 

45 45 4 1 49 

Téli kockázati 
helyszín  4 4 0 0 4 

Téli kockázati 
helyszínhez 
hozzárendelt 

9 9 0 1 9 
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eszköz 
Telephelyi 
ADR/RID 0 0 5 0 5 

 
Vízkár-
elhárítási terv 18 18 4 3 22 

Összesen 130 129 129 118 258 
 
 
Ellenőrzéseinknek és javító intézkedéseinknek köszönhetően a polgármesterek nagy 
hangsúlyt fektetnek a vízelvezetők megfelelőségére, a terveik naprakészen tartására, az 
induló készletek beszerzésére, készenlétben tartására.  
Járdánháza település tekintetében az ellenőrzéseinkkel kapcsolatban megállapítható, 
hogy szakszerű együttműködést tudunk folytatni a település vezetésével, a közbiztonsági 
referenssel, valamint a település intézményeinek vezetőivel. 
 

6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, hatósági feladatok 
 
Az év tavaszi és őszi időszakára jellemző a vegetáció tüzek általi veszélyeztetés. Az 1 
hektár fölötti szárazfű tüzek helyszíni jegyzőkönyvezését minden esetben elvégezzük. A 
jegyzőkönyvek alapján a felettes szervünk (Kazincbarcikai KVK) hatósági osztálya 
végzésben kötelezi az érintett terület tulajdonosát az éghető anyag eltávolítására, a 
terület tűzvédelmileg megfelelő használatára.  
A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya, az erdő és 
vegetációtüzes, valamint lakosságvédelmi ellenőrzéseinkkel együtt Edelény város 
területén 30 db hatósági eljárást folytatott le, ahol a kereskedelmi létesítmények, ipari 
üzemek, zenés-táncos rendezvények, önkormányzati - egyházi létesítmények, valamint 
magánszemélyek kerültek hatósági kontrol alá. 
Sajnálatosan, a statisztikáink alapján folyamatos emelkedést mutat a szénmonoxid 
szivárgással összefüggő káresetek, majd az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárások 
száma. Nagy problémát jelent a karbantartottság hiánya a tüzelő és fűtő berendezéseknél 
a lakosság vonatkozásában. Sok esetben történik utólagos engedély nélküli beépítés, 
átalakítás, ami a jogszabályok, szabványok, előírásainak megkerülését eredményezi, 
ezáltal fokozott életveszély alakulhat ki. Folyamatos és kiemelkedő feladat számunkra, és 
a települések vezetése részére egyaránt, a lakosság kéményhasználattal, CO szivárgás 
megelőzésével kapcsolatos tájékoztatása. 
 
 
A nitrát érzékeny területekkel kapcsolatos trágyatárolók ellenőrzése fontos szempont a 
környezet megóvása érdekében. Ilyen jellegű ellenőrzésekben a megyei igazgatóság 
vízügyi hatósági szakterületével közösen veszünk részt.  
 

7. Védelmi igazgatási feladatok, veszély-elhárítási tervezés 
 
Közbiztonsági referensek: 
 
Jogszabály alapján a referenst kötelező jelleggel a polgármester jelöli ki a 
katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, amelynek során 
fontos szempont a helyismeret és a személyes kompetenciák közül a szervezési, 
koordinációs és együttműködési képesség. 
Kazincbarcika, Edelény, Putnok járásaink illetékességi területén a vonatkozó szabályzókon 
felül a III. kategóriás teleüléseken is kijelölésre kerültek közbiztonsági referensek.  
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Tanfolyamszerű felkészítésük és vizsgáztatásuk megtörtént, így kiképzett, vizsgát tett 
közbiztonsági referensek látják el a katasztrófavédelmi feladatokat. 
A közbiztonsági referensek aktív bevonásával a települések veszély-elhárítási terveinek 
pontosítása, aktualizálása minden településünkön megtörtént. 
A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat 
aktualizálták, pontosították.  
 
Edelény, Szakácsi, valamint Abod települések közbiztonsági referensével a 
kapcsolattartás, együttműködés folyamatos. A kért adatokat határidőre szolgáltatja, 
feladatát önállóan végzi, ellenőrzéseink során aktívan közreműködik. Folyamatosan végzi 
az adattárak aktualizálását, naprakészen tartását. 
 
A HELIOS rendszerben a korábban meghatározott éves feltöltési ütemtervnek 
megfelelően pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek, klimatizált 
helyek, élelmezési- háztartási-vegyipari kapacitások, köteles polgári védelmi szervezetek, 
lebiztosított technikai eszközök, kitelepítési-befogadási adatok. 
 

8. Veszélyes-áru szállítás 
 
A három fő veszélyes-árú szállítás ellenőrzésére jogosult kollégánk az ADR és a RID 
ellenőrzéseket mind közúton, vasúton, mind telephelyen rendszeresen végzett.  
Általánosságban elmondható hogy a működési területünkön áthaladó vasútvonalon a 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által veszélyes-árú kontroll folyamatos.  
A telephelyekről történő közúti veszélyes anyag szállítmányok ellenőrzését a 
katasztrófavédelem minden szállítási útvonalon rendszeresen ellenőrzi, kisebb 
szabálytalanságok előfordulnak, de a folyamatos kontrollnak köszönhetően a 
szállítmányozó vállalkozások odafigyelnek az előírások pontos betartására. 
 

9. Gyakorlatok, képzések 
 
Katasztrófavédelmi megbízottjaink havi rendszerességgel vettek részt a megyei 
igazgatóság szervezésében megtartásra kerülő hatósági képzéseken. A helyi, megyei és 
országos törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon, minden esetben részt vettünk. 
 
 

10. Műszaki tevékenység 
 
A műszaki mentéshez és a tűzoltáshoz szükséges tűzoltó technikai eszközeink 
mennyiségében az előző évhez képest változás történt. Beszerzésre került egy új 
gépjárműfecskendő, egy R-16 Heros Aquadux-x tűzoltó technikai eszközökkel felszerelve, 
valamint 2 db Dräger SPC-7900 „A” típusú gázvédő ruha. 
A jogszabálynak megfelelően két gépjárműfecskendő, valamint további egy az Aggteleki 
Katasztrófavédelmi Őrsön és a három különleges szer (vízszállító, műszaki mentő, 
magasból mentő) működtetése folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi mind a 
technikai oldalról.  
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A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik korszerű 
egyéni és csapatvédő felszerelésekkel. 
 
A nem közvetlenül tűzoltásban és kárelhárításban részt vevő egyenruhás állomány új 12 
M mintájú egyen ruházattal történő ellátása megtörtént. Előírás szerinti használatát 2016. 
szeptember 1-ével a hivatali munkarendben foglalkoztatott állomány megkezdte. 
Megfelelő mennyiségű és minőségű bevetési védőruhával rendelkezünk. Minden 
készenléti szolgálatot ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő minőségű tűzoltó 
védősisakkal, mászó övvel, bontó baltával, baltatokkal, tömlőtartó kötéllel, valamint légző 
álarccal. 
 

11. Értékelés 
 
A munkatervben meghatározott, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb 
tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel, az 
önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel 
törekedtünk a jó együttműködésre. 
A működési területünkön található létesítményi tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó 
egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni 
fogunk. 
 
Kazincbarcika, 2017. november 30. 
 

Begov Zoltán 
tűzoltó alezredes 
tűzoltóparancsnok 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 
kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
139/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a városban végzett települési folyékony 

kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a beszámoló a városban végzett települési folyékony 
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV Zrt. 
Edelény városban végzett települési folyékony kommunális 
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról szóló 
beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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Melléklet a 139/2017.(XII.14.) önkormányzati határozathoz  
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester megköszöni a Humánpolitikai Bizottság egész éves munkáját. Ezt követően - 
mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 
munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Humánpolitikai Bizottság munkájáról szóló beszámolót   
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
141/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú  

Társulásában végzett munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásában 2017. évben végzett munkájáról, annak pénzügyi 
helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót és 
azt elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő: Úgy tudja, hogy technikai okok miatt a hulladékudvar zárva van. 
Infomációja szerint a kapu elé pakolják le a hulladékot a lakosok. Személyesen nem tudta 
megnézni, így nem tudja, hogy mennyire valós ez a dolog. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A rendelkezésére álló információja alapján a hulladékudvar azért 
volt zárva, mert az a munkavállaló, aki ott dolgozik, balesetet szenvedett és ezért tartott 
zárva a hulladékudvar. Most már üzemel, de annyit tud még, hogy december utolsó hetén 
zárva lesz. 
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Polgármester  - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
142/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztatót, és azt a 
határozat mellékleteként tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Társulás, osztályok 
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Melléklet a 142/2017.(XII.14.) önkormányzati határozathoz  
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Edelény Város Önkormányzata 
2/2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. § 16. mellékletében kapott felhatalmazás 
alalpján 392 eFt átcsoportosístásáról rendelkezett Edelény város díszkivilágításának 
pótlásához, illetve a beszerzéshez szükséges fedezet biztosításáról. A Hősök terén felállított 
karácskonyfára rendelte meg a fénysort. 
 
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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2017. (XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS Ö NKORMÁNYZAT 2 0 1 7. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
2/20 1 7. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍ TÁSÁRÓL 

 
 
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.(XI 
I. 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: 
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,,(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
a) 3.340.800 eFt költségvetési bevétellel 
b) 3.664.252 eF   t  költségvetési kiadással 
e) 323.452 eFt költségvetési egyenleggel 

ebből -145.994 eFt működési egyenleg 
-177.458 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 243.297 eFt általános, és 
· 1.615.807 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg.” 
·  

3.§ A Rend elet 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.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
17 .§ A Rendelet a 15. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki. 
18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

Dr. Várt ás József    
jegyző 

 Molnár Oszkár  
  polgármester 

 
Kihirdetési záradék: 
 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 18. 
napján kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2017. december 18. 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ 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. 
 
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a rendelet 8. § (4) bekezdése úgy szól, hogy 
az ingatlanok számozását úgy kell elvlégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé 
haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal 
kell ellátni. Jelen pillanatban ez nem mindenütt van így, ezért kéri a lakosság 
megnyugtatását, hogy nem fogja érinteni őket ezek a változások, és új utcáknál fogják 
alkalmazni elsőként. 
 
Polgármester: Ez így van, ahogy képviselő úr elmonda. Észrevételét köszöni. 
Ezek után a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.18 és 2.20 feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1.§ Edelény város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot 
megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 
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2. Értelmező rendelkezések 

 
2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény szerinti közterület. 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról 
és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet szerinti 
közterületnév. 

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott 
azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt 
ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 
3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása 
 
3.§ (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 
  

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. 

 
(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek 

létezhetnek házszámok nélkül is. 
 

(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni. 
 

(5) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és 
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.  

 
(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már 

elnevezett közterület nevét veszi fel.  
 

(7) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a 
közterületneveket.  

 
(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni. 

 
(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, 

funkcionális vonatkozású meghatározásából áll a központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmának 
megfelelően. 

 
(10) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya látja el. 
 

4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet 
megváltoztatni. 
 

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  
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(3) A közterület jellegének - városrendezés, beépítés vagy más módon történő 
megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik. 

 
(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, 

jelölve a megszűnés okát és idejét. 
 

5. §  A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
 

a) a polgármester, 
b) a Képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzat képviselője, 
d) Edelény város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel 

rendelkező állampolgár, vagy 
e) Edelény város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, 

telephellyel rendelkező jogi személy. 
 

6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet. 
 

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi 
és utónévvel. 

 
(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, 

vagy az elnevezés egy családról történik. 
 

4. Közterületnév táblák elhelyezése 
 

7. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell 
feltüntetni. A táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége. 

(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a 
Közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal. 

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és 
végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell 
helyezni. 

(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön 
tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla 
elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A 
közterületnév táblán és a közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül 
reklám céljára szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad. 

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan 
tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a 
kihelyezés előtt 15 nappal köteles értesíteni. 

(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága 
érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni 
és piros színű, átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az 
áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát 
a névváltozást követő két év elteltével a közterület kezelőjének el kell 
távolítania. 
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5. A házszámozás szabályai 
 

8. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és 
beépítetlen ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal 
nem jelölhető. 

 
(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel 

az ingatlan határos. 
 
(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az 

a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének 
gyalogos megközelítése biztosított.  

 
(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a 

városközponttól kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő 
ingatlanokat páros, bal oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. 
Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával 
megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos, 
ha kizárt a másik oldal beépítése. 

 
(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként 

a számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi 
alkalmazhatók.  

 
a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az 

ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab 
számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani. 

 
b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de 

telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot 
változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az 
új házszámokat megállapítani, úgy, hogy az első épület megtartja az 
eredeti házszámot, a következő alátöréssel kap betűmegjelölést. 

 
(6) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már 

megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell 
megállapítani a házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel. 

 
(7) Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával 

megegyezően kell megállapítani.  
 

(8) A házszám megállapítható az érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, 
vagy használójának kérelmére, illetve hivatalból. 

 
9. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, 

olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az 
ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:  
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a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel 
a hivatalos nyilvántartásban, 

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő 
számsorban található, 

c) az ingatlan házszáma téves, vagy 
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor, 
e) ha az ingatlan nyilvántartás nem valós adatot tartalmaz. 

 
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az 

ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a 
legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

 
(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a 

beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel 
járó módon kell átszámozni.  

 
10.§ (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a 

Jegyző határozattal állapítja meg. 
 

(2) A házszámot a jegyző hivatalból állapítja meg: 
 

a) új közterület létrejötte 
aa) utcanyitás, 
ab) meglévő közterület szakaszolása, 
ac) terület újraosztása, 
 
 

b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány 
esetén. 

 
(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes 

érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik. 
 

(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell: 
 

a) kérelemre indult eljárások esetén 
aa) a kérelmező nevét, és 
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét, 

 
b) hivatalból indult eljárások esetén 

ba) a házszám megállapítás okát, 
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi 

számát, és 
bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti 

és változás utáni pontos címét. 
 

(5)  A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell: 
a) a kérelmezővel, 
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival, 
c) a rendelkezésre jogosulttal 

 
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás 
során a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az 
önkormányzatot terhelik. 

 
(8) A házszámozás előkészítő munkáit az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Igazgatási és Szociális Osztálya végzi. 
 

11.§  (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező 
házszámtáblával kell megjelölni. 

 
(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a 

közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni. 
 

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat 
felőli részén kell elhelyezni. 

 
(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem 

lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés 
hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni. 

 
(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell 

alkalmazni. 
 

(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdése szerinti táblával történő ellátásáról az ingatlan 
tulajdonosa, kezelője, vagy használója a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül, míg a táblák karbantartásáról és szükség szerinti 
pótlásáról folyamatosan köteles saját költségén gondoskodni. 

 
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályának 
feladatkörébe tartozik. 

 
 

7. Záró rendelkezések 
 

      12. § (1)  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 

 (2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, 
valamint a közterületnév táblák és házszámtáblák elhelyezéséről szóló 
36/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

 
 
             Molnár Oszkár                                             Dr. Vártás József  
               polgármester                                                        jegyző 
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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 Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 
18. napján kihirdetésre került. 

 
  Dr. Vártás József  

       jegyző 
 
 

8./ Napirendi pont tárgya: 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

   Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
26/2017.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

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: 
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1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírság, vagy ötezer forinttól kettőszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki, a közigazgatási szabályszegések 
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényben szabályozottak 
szerint.” 
 
 2.§ Ez a rendelet 2018. január 1.-jén 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. december 18. napján kihirdetésre került. 
 
       Dr. Vártás József 
                 jegyző 
 
 
 
 

 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

27/2017.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

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

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.§ Hatályát veszti: 

a) a jogharmonizációval érintett önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
14/2009.(X.30.) önkormányzati rendelet, 

b) a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett 
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló 
8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet, 

c) a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére 
kapott központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010.(VII.16.) 
önkormányzati rendelet, 

d) a Magyar Tudományos Akadémia által 2010. május és júniusi árvízkárosultak 
számára adományozott pénzösszegből történő támogatás felhasználásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2010.(XII.30.) önkormányzati 
rendelet, 

e) az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok 
biztosításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet, 

f) a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 20/2011.(VII.4.) önkormányzati 
rendelete, és 

g) az egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 Dr. Vártás József      Molnár Oszkár 
         jegyző                           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 Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 
18. napján kihirdetésre került. 

 
         Dr. Vártás József 
                   jegyző 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2017.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 17/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A.§– ban kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 

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: 
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1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet az alábbi 64/A. §-sal egészül ki: 

„64/ A.§ (1) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a 
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 

(2) A munkaszüneti nappal összefüggésben keletkező többletköltségek 
fedezetét a az önkormányzat saját bevétele biztosítja.” 

 
2.§ Ez a rendelet 2018. január 1-jén 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. december 18. 
napján. 

 
Dr. Vártás József 

jegyző 

 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: A köztisztasággal kapcsolatos a felvetése, amely a 
Mátyás király út és a gyógyszertár mögötti kukatárolót érinti. Több éves az ezzel 
kapcsolatos probléma, mindig próbálják renden tartani, de ami ott a belvárosnak ezen a 
részén folyamatosan van, tűrhetetlen állapot, minden szemetet mögé hordanak. Ismét 
megpróbálták lezárni, több éve történt már, amikor lelakatolták, akkor meg az volt a 
probléma, hogy a lakatot lelopták, ezután zárat csináltatott, hozzá kulcsokat a lakóknak, 
a kilincset háromszor letörték, a nélkül is működtették, kétszer feszítették ki a 
gyógyszertár mögötti tárolót. 
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A napokban, amikor a betlehemes díszletet is szétverték, akkor itt is szétverték a zárat, 
amit cserélni kell. Azt mondja, hogy ezt mindenképpen újra meg fogják csinálni, mert 
most már rendeződnie kell, és majd mindenki hozzászokik. Amíg itt korábban konténer 
volt, mindenki idehordta a szemetet nemcsak az ott lakók. Beszélgettek róla, hogy mi 
lenne a megoldás, talán térfigyelő kamerát kellene kitenni, ami lehet, hogy olcsóbb 
lenne, mint tízszer kijavítani. Azt kéri, hogy aki a rongálással kapcsolatos dologról tud, 
vagy arról, hogy ki hordja oda illegálisan a szemetet, az jelentse, és azért mindent meg 
fognak tenni, hogy ez az állapot megszűnjön. 
 
Polgármester: Úgy gondolja, hogy ezzel a véleménnyel csak maximálisan egyet lehet 
érteni, és tényleg elképzelhető, hogy itt a végleges megoldás egy köztéri kamera lesz, 
mert tényleg áldatlan állapot az, amit egyesek megengednek maguknak, és úgy 
gondolják, hogy ők jópofáskodnak. Éppen az előbb fogadták el az együttélés 
szabályairól szóló rendeletet, és ez is hozzátartozik többek között. 
Ezek után a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
29/2017.(XII.18.) 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, 

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 hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.05.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
„3. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

 közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformát függetlenül 
minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára 
korlátozás nélkül elérhető, vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, 
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a forgalom 
elől el nem zárt részét is. 
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(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. 
rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodás létesítmények 
kialakításának és üzemletetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) 
Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó.” 

 
   2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „4.§ (1) Edelény Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) 
látja el. 

 
(2) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele után biztosítja az (1) 

bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
tevékenység ellátását ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyítottan 100 %-ban látják el a közszolgáltatást.” 

 
   3. §  A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve 
hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.” 

 
   4. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve 
elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített érvényes 
szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe 
venni és kizárólag azt használni.” 

 
   5. § A Rendelet 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „(8) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett hulladék súlya 
    a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg 
    b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg 
    c) 240 literes gyűjtőedény esetében 50 kg 
    d) 770 literes gyűjtőedény esetében 175 kg 
    e) 1100 literes gyűjtőedény esetében 250 kg. 
  

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési 
hulladékot – negyedévenként 250 kg mennyiségben a Közszolgáltató által 
meghatározott létesítménybe, valamint az önkormányzat illetékességi 
területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott 
díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás 
megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízási feladóvevény 
felmutatásával.” 
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6. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15.§ (1) Az ingatlanokban felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, 
mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett 
összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 
2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az 
ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik. 

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó - társasház és 
lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – 
igénybejelentése alapján gondoskodik. 

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, 
aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének 
igazolható módon eleget tett. 

(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését 
követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyezetett 
időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül 
köteles a lomtalanításról gondoskodni. 

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző 
munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos 
időpontját közölni. 

(6)  Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási 
időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, 
átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék 
közterületen nem helyezhető el.” 

 
7. § A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „19. § (1)A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján  
 

a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag, 
b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek 
szerint fizetik meg.  

(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által 
közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a 
Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek 
alapján fizetendő. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által 
kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni. 

(4) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. 
napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 
2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a 
Koordináló szerv intézkedik. 

(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az 
Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató részére – a 
fizetendő közszolgáltatási díj, az éves közszolgáltatási díj 50 %-a. 
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(6) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás 
időtartama (használati szezon) minden év április 1. napjától 
szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság mellett. 

(7) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok 
esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés 
ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek 
űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.” 

 
     8. § A Rendelet kiegészül a melléklet szerinti 3. melléklettel. 

 
     9. § Hatályát veszti a Rendelet: 
 

a) 12. §-a, 
b) 13. §-a, 
c) 22. §-a, 
d) 23.§-a, 
e) 24.§-a. 

10. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén 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. 
december18. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
       Dr. Vártás József 
                jegyző 
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Melléklet a 29/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelthez 
 
 

„3. melléklet az 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelethez” 
 

 
Edelény, Város területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai: 
 
a) 60 l-es gyűjtőedényzet 
b) 120 l-es gyűjtőedényzet 
c) 240 l-es gyűjtőedényzet 
d) 770 l-es gyűjtőedényzet 
e) 1100 l-es gyűjtőedény 
 
 

 
12./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-
tervezetet  elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy egy nagyon régi önkormányzati rendelet alapján 
azok a családok, akik önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásban éltek és onnét 
elköltöztek, un. lelépési pénzre voltak jogosultak. A rendelet eredete nagyon régre 
nyúlik vissza,  és most is előfordult ilyen eset, és azért kérik a testületet, hogy 
szüntessék meg az un. lelépési pénzt, mert gyakorlatilag az önkormányzatnak több 
lelépési pénzt kellene kifizetni, mint ami bérleti díjként befizettek sok-sok év alatt. 
 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 11 fő képviselő szavazásban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
30/2017. (XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.§-3.§ tekintetében a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2), 4. § (3), 19. §20. § (3), 21. § (6), 23. § (3), 34. § 
36. § (2), 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, míg 

a 4.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, 

1.§-3.§ tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában,  

a 4.§  tekintetében az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.11 pontjában eljáró Humánpolitikai 
Bizottság, és az 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.18 és 2.20 feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 12/2016.(III.27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

  
„6. § (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a 16. életévét 

betöltött: 
 

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, 
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 

bevándorolt, 
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személy, 
d) magyar hatóságok által menekültként elismert személy, 
e) hajléktalan személy, 
 
f) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 

beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 
1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgár jogosult, 
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akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem 
benyújtásának időpontjában a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg.” 

 
2. § A Rendelet 21. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A városi önkormányzati intézmények és a városban működő lakossági 
szükségleteket kielégítő egyéb intézmények (egészségügyi, szociális stb.) 
megfelelő szakemberrel való ellátása érdekében, illetve a Közös 
Önkormányzati Hivatallal, intézményeivel köztisztviselői, vagy 
közalkalmazotti munkaviszonyban álló személy részére, akinek alkalmazása 
a közérdek szempontjából indokolt közérdekű önkormányzati lakás 
biztosítható. 
 

(2) Szakember elhelyezés céljára lakást az adott munkakör betöltésének 
időtartamára lehet bérbe adni. 

 
(3) A lakás bérlőjét a polgármester jelöli ki.” 

 
3. § Hatályát veszti a Rendelet 19. §-a. 
 
4. § Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.14 pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„1.1.14Dönt az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati 
rendelet 21. § alapján a közérdekű célra biztosított lakásra vonatkozó 
bérlő kijelöléséről.” 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
 
 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.december 
18. napján kihirdetésre került. 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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13./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé 
nyilvánításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester  a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ez a képviselő-testület 
nagy hangsúlyt fektet Edelény egészségügyi ellátására. nemrég megkereste egy 
kórházban dolgozó fiatal orvos, aki elmondta, hogy Edelényben albérletben lakik, és a 
lakás tulajdonosa jelezte részére, hogy értékesíteni szeretné rövidesen a lakást. Azt is 
elmondta doktor úr, hogy sok-sok éve itt dolgozik az edelényi kórházban, és a családjával 
nem terveznek ingatlanvásárlást, viszont emiatt nem is szeretne elmenni Edelényből, és 
kérdezte, hogy van-e valamilyen megoldás. Ez a megoldás erre, ha a képviselő-testület 
elfogadja a Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé 
nyilvánítását. Ez a probléma megoldódna, mert nem szeretnék, ha orvos elmenne 
Edelényből. 
Ezek után mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati 

lakás közérdekű jellegűvé nyilvánításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény, Borsodi út 4. III/6. szám alatti 
önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé nyilvánításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény, Borsodi út 4. 
III/6. száma alatti 63 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos 
komfortfokozatú önkormányzati bérlakást közérdekű 
önkormányzati bérlakássá nyilvánítja. 
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2. Képviselő- testület jelen határozatát megküldi a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. - mint bérbeadó – részére azzal, 
hogy a lakás közérdekű jellegét a nyilvántartásán vezesse át. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:jegyző 
Értesül:   Osztályok, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 
 
14./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 jelű 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített 

eljárásban történő M-3 jelű módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény város 
Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 jelű 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta melyről az alábbiak szerint 
dönt: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) Edelény Város Településszerkezeti Tervének 
módosítását a jelen határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. Rajzszám: 
TSZT-1/M-1 
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2. A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei 

változatlanul hatályban maradnak. 
 
3. A Településszerkezeti Terv szöveges munkarésze, a 

Településszerkezeti Terv Leírása nem változik, ugyanakkor azt a jelen 
határozat 2. mellékletében lévő alábányászottsági szakvéleménnyel ki 
kell egészíteni. 

 
4. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 

során az 1. és 2. pontban módosított Településszerkezeti Tervben és 
az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv 
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
Értesül: LA-URBE Építészeti Kft., Tétényi Éva főépítész 

 
 
 
 
15./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
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Edelény Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
31/2017. (XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró:  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítész,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Vízügyi 
Főigazgatóság,  
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,  
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyeleti Főosztály (III. Kerületi 
Hivatal),  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős miniszter Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkárság,  
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Légiközlekedési Hatóság, 
Honvédelmi Minisztérium Hivatal Katonai Légügyi Hatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály,  
Honvédelmi Minisztérium,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, továbbá 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Borsodszirák Község Önkormányzata, 
Múcsony Nagyközség Önkormányzata, Rudolftelep Község Önkormányzata, Izsófalva 
Község Önkormányzata, Szendrő Város Önkormányzata, Szendrőlád Község 
Önkormányzata, Balajt Község Önkormányzata, Damak Község Önkormányzata, 
Nyomár Község Önkormányzata valamint 
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Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.3.1. és 2.20. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„(2) A településközpont vegyes terület övezetei: 
 

a) Vt-1 Településközpont vegyes terület övezete, egyházi épületek övezete 
b)  Vt-2 Településközpont vegyes terület övezete, alap- és középfokú 

intézmények nagytelkes övezete 
c) Vt-3 Településközpont vegyes terület övezete, alap- és középfokú 

intézmények kistelkes övezete 
d) Vt-4 Településközpont vegyes övezet területe telepszerű, jellemzően 

lakófunkcióval 
e) Vt-5 Településközpont vegyes terület övezete hasznosítandó  

magtár funkcióval 
f) Vt-6 Településközpont vegyes terület övezete jellemzően lakó 

funkcióval,földszinten üzlethelyiségekkel 
g) Vt-7 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval 

nagytelkes beépítéssel 
h) Vt-8 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval, 

vegyes intézményi funkcióval, kistelkes beépítéssel 
i) Vt-9 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően  

kereskedelmi szolgáltató funkcióval 
j) Vt-10 Településközpont vegyes terület övezete, zártsorú beépítéssel  

lakó és intézményi funkcióval 
k) Vt-11 Településközpont vegyes terület övezete zártsorú, keretes 

beépítéssel lakó és intézményi funkcióval 
l) Vt-12 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakó és 

szolgáltató funkcióval 
m) Vt-13 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően nagytelkes 

beépítéssel, kereskedelmi funkcióval.” 
 

(2) A Rendelet 16. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(8) A terület építési használatának megengedett felső határértékei a 
következők: 

 
 A B C D E F 
1. Az építési telek 
2. 

Övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
legkisebb 
telekterület 
méret 

A 
beépítettség 
legnagyobb 
mértéke 

A 
megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 
 

3. Vt-1 SZ 
Szabadonálló K K % K m 10 % 
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4. Vt-2 SZ 
Szabadonálló 2000 50% 9,0 m 10 % 

5. Vt-3 K 
Kialakult 600 70% 6,5 m 10 % 

6. Vt-4 SZ 
Szabadonálló 600 60% 12,5 m 10 % 

7. Vt-5  K 
Kialakult K 80% 9,0 m 10 % 

8. Vt-6 Z 
Zártsorú 1000 60% 9,0 m 10 % 

9. Vt-7 O 
Oldalhatáron álló 800 60% 6,5 m 10 % 

10. Vt-8 O 
Oldalhatáron álló 500 60% 6,5 m 10 % 

11. Vt-9 SZ 
Szabadon álló 1000 50% 6,5 m 10 % 

12. Vt-10 Z 
Zártsorú 700 60% 6,5 m 10 % 

13. Vt-11 Z 
Zártsorú 800 60% 9,0 m 10 % 

14. Vt-12 K 
Kialakult K 80% 12,5 m 10 % 

15. Vt-13 SZ 
Szabadon álló 2000 60% 6,5 m 10 % 

 
 
2.§A Rendelet a következő 21/A. §- al egészül ki: 
 
„21/A.§Közterületek, közlekedési és közmű területek telekalakítása során az alábbi 

sajátos előírásokat kell betartani: 
a) Az útlejegyzéssel kapcsolatosan kialakított telkek esetében az övezeti 

előírásokban előírt alakítható legkisebb telekterületet első ütemben nem kell 
megtartani, hanem az útlejegyzéssel csökkentett telekterület maradhat. A 
fennmaradó, kialakult, az övezeti előírásokban előírt telekmérettől kisebb 
ingatlanokra építési engedély akkor adható, ha a szabályozási tervben előírt 
telekméret kialakításra került. 

b) Az egyes beépítésre szánt területeken meghatározott építési övezeteken belül 
kialakított közterületek, közlekedési és közmű területek telekalakításánál az 
övezetekben előírt alakítható legkisebb telekterület szabályozási előírásait nem 
kell tartani, helyette a műszaki szükségszerűségből és az egyes közterületek 
kialakult viszonyaiból következő egyedi telekméretek is alkalmazhatók. „ 

3.§ (1) A Rendelet 1. melléklete szerinti belterületi szabályzási terv és 2. melléklete 
szerinti külterületi szabályozási terv a melléklet szerint módosul. 

(2) Rajzszámok: SZM-3/2017-06/ M-1 
SZM-3/2017-06/ M-2 
SZM-3/2017-06/ M-3 
SZM-3/2017-06/ M-4 
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(3) A Szabályozási Tervek módosításokkal nem érintett részei hatályban 

maradnak. 
 
 
4.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon 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. december 
18. napján kihirdetésre került. 
 
         Dr. Vártás József 
         jegyző 
 
16./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő figyelemfelhívásként szeretné elmondani, hogy aki teheti, 
olvassa el Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvét, rendkívül olvasmányos, 
közérthető és látványos is a benne lévő fotókkal, sok érdekesség megtudható róla. A 
későbbi használatot a gyakorlat fogja igazolni, és bízik benne, hogy használható lesz. 
 
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Magyarország Kormánya úgy döntött, 
hogy minden magyar településnek el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét. 
Úgy gondolja, hogy élenjáróak az elkészítésében, hiszen nagyon kevés településen 
sikerült ezt a telelpülésképi arculati kézikönyvet nem hogy elfogadni, hanem megalkotni. 
Ezért szeretne köszönetet mondani Tétényi Évának, a város főépítészének, aki 
oroszlánrészt vállalt ennek a kézikönyvnek az elkészítésében. Nagyon egyetért Borza 
Bertalan képviselő úrral abban, hogy javasolja minden edelényi lakosnak, hogy 
tanulmányozza át ezt az arculati kézikönyvet, mert tényleg olvasmányos. 
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Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének az 

elfogadásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény 
Város Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 
Város Településképi Arculati Kézikönyvét a határozat mellékleteként 
elfogadja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
Értesül: 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/B §. (1) 

bekezdésében nevesített szervezetek, Tétényi Éva 
főépítész, honlap, osztályok 

i
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Melléklet a 145/2017.(XII.14.) határozathoz 
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17./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési 
Stratégiai Tervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre 

vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre 
vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati  Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó 
belső ellenőrzési stratégiai tervét a határozat mellékleteként  
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: belső ellenőr, osztályok 



 
Melléklet a 146/ 2017.(XII .14.) határozathoz 

 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
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18./ Napirendi pont tárgya: 
 
Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülethez való 
csatlakozásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy újra találkoztak az Ipari Parkok Országos 
Egyesületének elnökével, és az Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületének 
elnökével. Ahhoz, hogy majdan a városban megvalósítandó ipartelep ipari park rangot 
kapjon, és más jellegű forrásokhoz lehessen a technológiai parkban beruházást, 
befektetést vállalóknak hozzájutni a központi forrásból, ami véleménye szerint egy óriási 
lendületet adhat a város és a térség fejlődéséhez, ennek az első lépése az, hogy az 
egyesülethez csatlakozzon az önkormányzat. 
Et követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai 

Parkok Egyesülethez való csatlakozásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és 
Technológiai Parkok Egyesülethez való csatlakozásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Edelény Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Képviselő-testület) csatlakozzon az 
Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai 
Parkok Egyesületéhez (székhely: 1062 Budapest 
Aradi utca 59. mfsz. 2/a.) 2018. január 1-jei hatállyal. 
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2. Képviselő-testület az Egyesület Alapszabályát 
megismerte, és a belépési nyilatkozatot a határozat 
mellékleteként elfogadja, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 

Határidő:  2017.december 31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Pénzügyi Osztály 

 Jegyzői Titkárság  
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Melléklet a 147/2017.(XII.14.) határozathoz 
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19./ Napirendi pont tárgya: 
 
II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a 
helyettesítés megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdezi, hogy mi indokolja a rendelési idő megváltoztatását 
ilyen méretekben, hogy gyakorlatilag eddig volt délutáni rendelés csütörtökön, most ha 
elfogadják a szerződés módosítását, akkor a délutáni rendelés a II. fogorvosi körzetben 
megszűnik. Nem hiszi, hogy ez a betegeknek az érdeke. Az, hogy ne legyen egyáltalán 
délutáni rendelés, és csak magánrendelésre legyen lehetőség, nem tartja jónak és 
elfogadhatónak. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Valóban így van, doktornő kéréséből ez derül ki. A képviselő-
testületen múlik, hogy hogyan dönt, még elég sok idő áll rendelkezésre márciusig, így 
ha úgy gondolja a képviselő-testület, akkor kezdeményezzenek egy egyeztetést a 
délutáni rendelési idő megtartására. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Magyar Árpádné képviselő azt javasolja, hogy napolják el ezt az előterjesztést, mert 
az nem jó, ha délután csak magánrendelés lenne. 
 
Polgármester javasolja, hogy a napirendet vegyék le, és majd egy későbbi testületi 
ülésen tárgyalják újra. 
A javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – határozathozatal nélkül – elfogadta. 
 
20./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó tulajdonosi 
hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 181./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 



155 
 

Polgármester  - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére 

nyújtandó tulajdonosi hozzájárulásról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó 
tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal kérelmére az Önkormányzat 
tulajdonában, de a Kormányhivatal ingyenes használatában lévő, 
természetben a 3780 Edelény, Borsodi út 26. szám alatt található 
ingatlan – Kormányhivatal által használt ingatlanrészére 
vonatkozóan - ingyenes használati jogának részbeni Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal részére történő átengedéséhez szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatot a határozat melléklete szerint                 
m e g a d j a. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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Melléklet a 148/2017.(XII.14.) határozathoz 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

Alulírott Molnár Oszkár polgármester, Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a 148/2017. (XII.14.) határozata alapján nyilatkozom, hogy Edelény 
Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsod- Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal (3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.) – az Önkormányzat 
tulajdonát képező - 3780 Edelény Borsodi út 26. szám alatti ingatlanon lévő ingyenes 
használati jogának egy részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére átengedje. 
 
 
Kelt: Edelény, 2017. december …. 

 

…………………………………………… 

Molnár Oszkár polgármester 
Edelény Város Önkormányzata 

    
 

P.H. 
 
 
21./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 182./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelény Város Önkormányzat         
Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. évi munkatervét a határozat mellékleteként                              
jóváhagyja. 
 

Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:   polgármester 
Határozatról értesül:  Osztályok, Képviselők, 

Bizottsági tagok, Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft., 
Intézmények, érintettek 
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Melléklet a 149/2017.(XII.14.) határozathoz 
 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2018. ÉVI 
MUNKATERVE 

 
 

 
 
 
 

Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi „Munkaterv”-ét a 
149 /2017.(XII.14.) határozatával   j ó v á h a g y t a. 

 
 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon 

délelőtt 9.00 órától tartja: 

• 2018. február 15. (csütörtök) 
• 2018. március 29. (csütörtök) 
• 2018. április 19. (csütörtök) 
• 2018. május 24. (csütörtök) 
• 2018. június 21. (csütörtök) 
• 2018. szeptember 20. (csütörtök) 
• 2018. november 22. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2018. december 13. (csütörtök) 

 
A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját 
jogszabályváltozások és célszerűségi okból módosíthatja. 
 
 

II. A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Városháza díszterme 
 (3780 Edelény, István király útja 52.) 

 
 
III. A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek 

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek, vagyoni ügyek, 
2./  fellebbezések elbírálása hatósági ügyekben (zárt ülésen), 
3./  polgármesteri beszámoló, 
4./  bejelentések, javaslatok. 

 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló 

évente egy alkalommal kerül előterjesztésre. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. február 15. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
 
2./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
3./ Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
 
4./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

5./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző és intézményvezető 
  
 
6./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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7./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők, jegyző 
 

8./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi 
munkájáról 
 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      valamennyi bizottság  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető 
 

9./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      valamennyi bizottság  
Előterjesztés elkészítésének felelőse: aljegyző 

 
10./ Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
 
11./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. február 5. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. március 29. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 
Előadó:      Rendőrkapitányság vezetője 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság  

 vezetője 
 
 
2./ Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető 
 

 
3./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
4./  Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 

Muzeális Kiállítóhely 2017. évi munkájáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, intézményvezető 
 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. március 19. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. április 19. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

2./ A 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

  
 
3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 
Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
4./ Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 
 

Előadó:      szolgáltató ügyvezetője 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltató 

 
 
5./ Javaslat a 2018. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi 

térítési díjak megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző, intézményvezetők 
A napirend tárgyalásához külön meghívott:  

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője, 
Edelényi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely igazgatója 

  
Előterjesztések leadásának határideje:  2018. április 9. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. május 24. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának, 

eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének 
tudomásul vételéről 
Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
 
2./ Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről 

Előadó:  ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 
 
 

3./ Döntés a kitüntető címek adományozásának lehetőségéről  
 
Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2018. május 14. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. június 21. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
    

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

2./ Edelény Város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi 
beszámoló elfogadásáról 

    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  valamennyi bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 A napirend tárgyalásához külön meghívott: tűzoltóparancsnok 
 

 
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. június 11. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 20. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

 Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
4./ Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési 

év munkájáról 
 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. szeptember 10. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 22. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról (szükség esetén) 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
 
2./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

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

környezet-állapot felmérésről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. november 12. 
 

 
 
 

 
2018. november 22. (csütörtök) 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. december 13. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális 
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 
Előadó:      ÉRV Zrt. vezérigazgatója 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

 
 

2./ Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról 
 

Előadó:      bizottság elnöke 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 
 
 

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
4./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
5./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 

végzett munkájáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
6./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 

feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről 
 
Előadó:      közszolgáltató ügyvezetője  
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: közszolgáltató ügyvezető igazgatója 
 

 
Előterjesztés leadásának határideje:  2018. december 3. 
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22./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 183./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2017.(XII.14.)   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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23./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 
támogatásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 184./ 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 – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
151/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 

visszatérítendő működési támogatásról 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
visszatérítendő működési támogatásról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére – téli felkészülésre, 
gépjárművek karbantartására, társasházi közös költség 
tartozásainak rendezésére valamint fontossági sorrendben 
egyéb szállítói tartozásai rendezésére - 4.000.000,- Ft 
(azaz négymillió forint) visszatérítendő működési 
támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére. 

2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek a működési 
támogatást 2018. december 31. napjáig kell visszafizetnie 
az Önkormányzat részére. 

 

Határidő: azonnal, 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., osztályok 
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Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a „Háziorvosi és orvosi ügyeleti 
ellátás összehangolásáról” szóló 185./ sorszámú előterjesztést az ülés utolsó 
napirendjeként tárgyalja, tekintettel arra, hogy a háziorvosok 11 órára érkeznek az 
ülésre. 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testületa javaslatott – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 
24./ Napirendi pont tárgya: 
 
Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat 
benyújtása személyes találkozó létrehozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő: Sokan emlékezhetnek rá, hogy jó pár évvel ezelőtt volt már 
ilyen irányú kísérlete az edelényi önkormányzatnak, hogy romániai erdélyi településsel 
létesítsenek testvérvárosi kapcsolatot. Ez akkor nem sikerült, de bízik benne, hogy ez a 
kezdeményezés legalább olyan hosszú távú és sikeres együtt működés lesz, mint a 
lengyel testvérvárossal. Az elmúlt évek tapasztalatából talán az is leszűrhető, hogy 
jobban vonzódunk, jobban kötődünk, ha megtaláljuk az együttműködés lehetőségét, 
volt anyaországbeli települések felé korábbi olyan országok felé, amellyel közös 
történelmi múlttal bírnak és rendelkeznek. A svájci, vagy a német testvérvárosi 
kapcsolatról gyakorlatilag elmondhatják, hogy egyoldalúvá vált, majd később teljesen 
megszűnt. A maga részéről örül ennek az előterjesztésnek, és reméli, hogy sikeres lesz 
az együttműködés. 
 
Polgármester  - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
152/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi 

Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása 
személyes találkozó létrehozására 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az 
erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása 
személyes találkozó létrehozására” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. felhívásai között 
elérhető Testvérváros-települési programok és 
együttműködések című felhívásra. 

2. Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít. A 
támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
melyet egy összegben folyósít a Támogató. A 
finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása 
utólagos beszámolási kötelezettséggel. Maximális 
támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható 
költség 100%-a. 

3. Képviselő-testület az elnyerhető vissza nem térítendő 
támogatás maximális összegére, max. 2.000.000.- 
forintra nyújtja be pályázatát. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
erdélyi testvérváros, Székelyhíd pályázatba történő 
bevonására, a pályázat előkészítésére és benyújtására, 
nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósítására. 

 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, Székelyhíd 
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25./ Napirendi pont tárgya: 
 
Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző a határozati javaslat mellékletét képező bérleti szerződéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy egy áralku előzte meg az előterjesztés készítését, és 
véletlenül a számszaki összeg megjelölését követő szöveges részben 900 ezer forint 
szerepel, de természetesen azt javítják 1 millió forintra, mint ahogy az számokkal ki is 
van írva. 
 
Polgármester elmondja, hogy tegnap kereste meg az önkormányzatot a Digi Kft, 
miszerint frekvenciát nyertek és Edelény városára is vonatkozik a frekvencia bővítésük, 
és Edelényben is keresnek helyet az eszköz kihelyezésére, amelyre optimális a 
víztorony, az ÉRV-vel egyeztettek, technikailag kivitelezhető. Ha nem adnának nekik 
lehetőséget, akkor megkeresik valamelyik egyházat és kihelyezik a templomtoronyra, 
vagy megkeresnek magánembert, tehát ez egy ilyen dolog. Az önkormányzatnak évi 
egymilliói forintot fizetnek ezért. 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2017.(XII.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 
                Tárgy: Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz 

bázisállomás-hálózat kiépítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-
hálózat kiépítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.,) 
ajánlatát, valamint a ”Mobiltelefon és szélessávú mobil 
adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítésére az Edelényi 
hidroglóbuszon“ tárgyú bérleti szerződés tervezet, és azt a 
határozat mellékleteként elfogadja. 
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2./ Bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. az ÉRV Zrt.-vel - mint víziközmű 
üzemeltetővel – az együttműködési megállapodást megkösse, 
és a kiépíteni tervezett műszaki berendezés az ellátás 
biztonságát ne veszélyeztesse. 

 
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására, és a szerződés véglegesítéséhez szükséges 
módosítások elvégzésére. 

 
Határidő: 2017.12.20., 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: DIGI Kft., ÉRV ZRT., osztályok 

 
 

Melléklet a 55/2017.(XII.14.) önkormányzati határozathoz 
 
 
Állomás kód: BZ15795_Edelény_Hidroglóbusz   Iktatószám: 
 

Bérleti szerződés 
 

amely létrejött egyrészről  
 

Név/cégnév:  Edelény Város Önkormányzata 
Székhely:  3780 Edelény, István király útja 52. 
Adószám:  15725596-2-05 
Bankszámlaszám:  12037805-00113009-00100007 
Képviseli:  Molnár Oszkár polgármester 

mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”), 
 
másrészről a 
 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., 
cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 
13700016-03848016-00000000, képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a 
továbbiakban: a „Bérlő”) 
 
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Preambulum 
 

1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági 
Szerződése alapján frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési 
szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A szolgáltatás biztosítása 



175 
 

érdekében a Bérlő Magyarország területén nyilvános, mobil, cellás 
rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások 
(a továbbiakban: az „Állomás”) létesítésével teszi lehetővé. 

 
2. A Szerződés tárgya 
 
Ingatlan címe:  Edelény belterület 
Helyrajzi szám:  701/2 
Terület: 25 m2 (meglévő építmény)  

 
2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonában van az Edelény 

belterület 701/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, melyet jelen szerződés 
(a továbbiakban: a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali 
térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott ingatlanon 
fennálló tulajdonjogát 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal 
igazolja, amely egyben a Szerződés 1. számú melléklete. 

 
2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig 

bérbe veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása 
szerint: „Víztorony” közösen kijelölt, mintegy 25 m2 területű részét (a 
továbbiakban: a „Bérlemény”) Állomás létesítése céljából. A Bérlemény 
pontos adatait a jelen Szerződés aláírását követően készítendő kiviteli terv 
tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérlő a kivitelezés megkezdését 
megelőzően a vízi közmű üzemeltetője, az ÉRV Zrt. részére köteles átadni 
jóváhagyásra. A munkaterület átadása és a kivitelezési munkálatok 
kizárólag az ÉRV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció birtokában 
lehetséges. 

 
2.3. A Bérlő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, 

üzemszerű működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy 
antennarendszert, az Állomás rendeltetésszerű használatához szükséges 
valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat összekötő 
kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét 
telepíteni és üzemeltetni. 

 
2.4. A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a 

tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő 
kábelrendszer kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő 
műszaki igényei szerint, a bérelt területen, szabadon módosíthatja a terület 
növekedése nélkül. 

 
2.5. A Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó képviselő-testület /2017. 

(………….) önkormányzati határozata alapján jogosult. 
 
3. A Szerződés időtartama 
 

3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 2029. június 15. napjáig tartó 
határozott időtartamra kötik (elsődleges időtartam). 
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3.2. A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben 

a Bérlő a Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a 
Szerződést nem kívánja meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően 
automatikusan minden alkalommal 5 (öt) évvel (kiterjesztett időtartam) 
meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a Szerződés lejáratát 
180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja 
meghosszabbítani. 

 
4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei 
 

4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, 
nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem képezi bírósági, 
kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, igény- és 
szolgalommentes.  

 
4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján 

építési engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó 
kifejezetten, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az 
építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy más hatósági eljárást 
saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi 
előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. 
Bérbeadó az esetlegesen szükséges talajmechanikai vizsgálatok és/vagy 
alapfeltáráshoz hozzájárulását jelen Szerződés aláírásával megadja. 

 
4.3. A Bérbeadó a víztorony üzemetetőjén, a Érv Zrt.-n keresztül biztosítja a Bérlő, 

a Bérlő megbízottai illetve vállalkozói számára az Állomás területére történő 
bejutást az alábbi feltételekkel: 

 
- Bérlő képviselője vagy megbízottja köteles gondoskodni a munkavégzéshez 

szükséges egyéni védőeszközök meglétéről, azok megfelelő állapotáról és 
használatáról, valamint az ÉRV Zrt. belső műszaki és biztonságtechnikai 
előírásainak betartásáról.  

 
- Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon álló víztorony területére csak 

előzetesen megkért engedéllyel lehet bejutnia, melynek feltételeit a Bérlő 
és a ÉRV Zrt. külön, ún. „Együttműködési megállapodásban” rögzítik.  

 
4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy 

a Bérlő az Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- 
és/vagy légkábelt a jelen Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval 
egyeztetett területén átvezesse, amelyért a Bérleti díjon felül egyéb díjat, 
követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.  
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4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és 
aláírásához a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból 
jóváhagyás vagy engedély szükséges, annak beszerzése és az ezzel 
kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik. 

 
4.6. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérlő 

tulajdonában lévő Állomás környezetében csak olyan tevékenységet 
folytathat, amely a Bérlő által nyújtott távközlési szolgáltatást nem 
akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az üzemelő Állomás 
közelében elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény 
létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe 
helyezése, amely az Állomás működését zavarja. 

 
4.7. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben 
meghatározott ingatlanon tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését 
érintő – építési, bővítési, karbantartási tevékenységekről, felújítási, 
átalakítási munkálatokról azok megkezdése előtt legalább 90 nappal írásban 
tájékoztatja a Bérlőt. A tájékoztatás elmaradásával vagy hiányosságaival a 
Bérlőnek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a 
vis maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó 
részéről azonnali beavatkozást igényelnek az ingatlan állagának, állapotának 
megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és megszüntetése érdekében. A 
Bérbeadó a hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul köteles a 
Bérlőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően 
egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen 
működőképes maradjon. 

 
4.8. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant 

harmadik személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére 
bocsájtani távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan 
más tevékenységhez, amely az Állomás rendeltetésszerű működését 
befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a 
harmadik személy tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem 
zavarja. 

 
4.9. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen 

Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, 
engedményezni vagy bármely más módon átengedni.  

 
4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, 

hogy amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen 
Szerződés tárgyát képező Bérlemény található bármilyen formában 
elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény tulajdonjogát, vagy azzal 
kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles betartani a 
jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy 
hiányosságával a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új 
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tulajdonos, vagy más jogosult a jelen Szerződést nem mondhatja fel a 
határozott időtartam elteltéig.  

 
4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt 

magában foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: 
SzMSz, Házirend, tűz-, balesetvédelmi előírások, stb.).  

 
4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy 
ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani.  

 
5. A Bérlő jogai és kötelezettségei 
 

5.1. A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli 
tervben meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és 
üzemeltetésére használhatja. 

 
5.2. A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek, 

eszközeinek karbantartása, előírásszerű üzemeltetése. 
 

5.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a 
vonatkozó és hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai 
előírásokat betartja, és azok betartásáról gondoskodik, továbbá az általa 
létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági 
engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek 
megszerzésének meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges 
visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy hálózatának módosulása 
esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási idővel 
felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül. 

 
5.4. A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában 

marad. 
 

5.5. A Bérlő köteles az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy 
korszerűsítése során a Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki 
felróhatóan okozott károkat, hibákat, sérüléseket saját költségén azonnal 
helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni. 

 
5.6. A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos 

szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki 
berendezéseket (rádió, televízió, számítógép), valamint a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai 
berendezések működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-
300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és 
elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről 
szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 
jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéknek. 
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5.7. A Bérlő az Állomás 5.6. pontban meghatározott jogszabályi megfelelőségének 

bizonyítása érdekében saját költségén köteles az Állomás hivatalos üzembe 
helyezését követő 60 (hatvan) napon belül Magyarországon akkreditációval 
rendelkező laboratóriummal az Állomás bemérését elvégeztetni, és az erről 
készült jegyzőkönyvet és szakmai állásfoglalást a Bérbeadó részére átadni. 
A Bérlő köteles az Állomása bemérését az antennák teljesítményének 
növekedésével járó cseréje, az antennák darabszámának növekedése 
esetén akkreditált laboratóriummal elvégeztetni és a mérési eredményekről 
készült jegyzőkönyvet és szakmai állásfoglalást a Bérbeadó részére átadni.     
A Bérlő köteles az Állomását azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni, 
amennyiben a mérési eredmények a hatályos jogszabályban meghatározott 
határértéket meghaladják. A Bérlőnek ezt követően 30 napon belül el kell 
végeznie minden olyan szerelési vagy átalakítási munkát, amellyel az 
Állomása működtetése a vonatkozó egészségügyi előírásoknak megfelelővé 
válik, és ezt mérésen alapuló hivatalos szakvéleménnyel bizonyítani tudja, 
ellenkező esetben a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, 
rendkívüli felmondással megszüntetni. 

 
5.8. A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és 

alvállalkozóival – a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, 
speciális előírásait, tűz-, munka- és balesetvédelmi, és más egyéb kötelező 
előírásait megismertesse, és azokat betartsa és betartassa. 

 
5.9. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi 

költség a Bérlőt terheli.  
 

5.10. A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését 
eredményező műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a 
Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. 

 
5.11. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített 

jogainak és kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, 
engedményezéséről, vagy a Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő 
a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy jogosult albérletbe vagy 
harmadik személy használatába adni, hogy az albérlő és a használó 
magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna. 

 
5.12. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül 

jogosult a Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, 
korszerűsítési munkálatokat végezni. 
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6. Bérleti díj  
 

6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek 
 
Bérleti díj 1.000.000.- Ft /év azaz Egymillió forint /év, mely 

összeg az ÁFA-t nem, de a fizetendő adókat tartalmazza 
Bérleti díj 
érvényessége: 

2019. december 31. 

Díjfizetés 
esedékessége 

 tárgyév január 31. napja 

Bérbeadó 
bankszámlaszáma 

12037805-00113009-00100007  

Bérlő számlázási 
címe 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.   
1134 Budapest, Váci út 35. 

 
A Bérlő a bérleti díjat évente előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott 
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó 
bankszámlaszámára. 
 

6.2. Az első számla kiállításának időpontja 
A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet 
a Bérlő címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza 
a kivitelezés megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése évét követő év utolsó 
napjáig számított bérleti díj időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő 
első számlán a Bérbeadó a teljesítés időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját 
követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik a fizetés esedékességével. 
 

6.3. A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés/Állomás azonosítóját 
(BZ15795_Edelény_Hidroglóbusz) és a számlázási időszakot 
feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint azonosításra 
alkalmatlant visszaküldeni.  

 
6.4. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő 

megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem 
napjától jogosult a Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében 
meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A bérleti díj megfizetésének 
elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést felmondani, ha a 
Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a 
Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül 
felmondással nem szüntetheti meg. 

 
6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes 

szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben 
meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, 
vagy bármilyen más jogcímen követelést nem jogosult a Bérlővel szemben 
érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a 
Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a 
Bérlemény tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, 
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amely alatt a Bérlő a Bérleményt a saját felróható magatartásán kívül 
felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő által előre 
fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített 
elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles. Amennyiben a 
Bérlő a Bérleményt a Szerződés megszűnését követően nem adja vissza a 
Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy használati díj 
fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes 
bérleti díj 1/180-ad részével. 

 
6.6. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2020. január 1. napjától évente módosítani 

a tárgyévet megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, 
a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex változás mértékéig. A 
módosított bérleti díjat a Bérbeadó a jelen Szerződésben meghatározottak 
szerint kiállított tárgyévre szóló számláiban jogosult érvényesíteni. A 
Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra 
vonatkozó igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül 
el. 

 
7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása  
 

7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv 
készül, mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének 
leírását, és amelyet mindkét Fél meghatalmazott képviselője aláír.  

 
7.2. A Bérleményen és a meglevő berendezéseken a Bérlő szükség esetén jogosult az 

indokolt műszaki változtatásokra. 
 

7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a 
Szerződés meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak 
szerint a Bérlő visszaadja a Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. 
A Bérbeadó megállapodhat a Bérlővel a berendezés, illetve a változtatások 
megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérlőnek az ingatlan értékét növelő 
változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A 
Bérlő a Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül 
semmilyen átalakítási vagy felújítási munka elvégzésére nem köteles. Ha a 
Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a Bérbeadó felhívására köteles 
a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás figyelembe 
vételével az eredeti állapotot helyreállítani.  

 
7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet 

meghatalmazott képviselőik írnak alá.  
 

7.5. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és 
igénymentességéért. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot 
vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában harmadik személyt nem illet 
meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, vagy 
bármilyen más jog, amely a Bérlő jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény 
zavartalan használatát akadályozza, vagy korlátozza.  
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7.6. Bérbeadó kinyilatkozza, hogy az ingatlanra vonatkozóan közte és az ÉRV ZRt. 
(Tardonai út 1, Kazincbarcika, 3700) között víziközmű üzemeltetési szerződés 
van érvényben, mely alapján az ingatlant, és az azon megtalálható víztorony 
építményt az ÉRV ZRt. üzemleteti.  

 
8. Az Állomás energiaellátása  
 

8.1. A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében törekszik arra, hogy a 
területileg illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult 
energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt építsen ki. A Bérlő az 
elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy az 
áramszolgáltatónak fizeti meg.  

 
8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi 

ingatlanon, vagy az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos 
hálózatról, saját költségén főmérős csatlakozási pontot és mérőhelyet 
alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel az Állomás 
működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos 
kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az 
Állomás villamos teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A. 

 
8.3. Abban az esetben, ha a Bérlő műszaki, biztonságtechnikai vagy gazdasági 

okokból nem tudja kiépíteni a - 8.1 pontban leírtak szerint - a Bérbeadótól 
független energiaellátó rendszert, úgy a Bérbeadó biztosítja az ÉRV ZRt. mint 
üzemeltetőn keresztül a Bérlő számára a szükséges villamos energiát és a 
saját villamosenergia-hálózatához történő csatlakozásának lehetőségét. 
Ebben az esetben a Bérlő az elfogyasztott villamos energia ellenértékét a 
Bérbeadónak megtéríti, a Bérlő által telepítésre került almérővel mért 
fogyasztás alapján. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek 
energiavételezési megállapodásban rögzítik. A Bérbeadó ez esetben köteles 
az Állomás számára kiépített és a folyamatos működéshez szükséges 
áramellátás fenntartására az Állomás fennállásáig.  

 
9. Vis maior 
 

9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, 
szavatosságvállalásai, feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak 
minősülő eseményből fakadó késedelméért vagy nem teljesítéséért. Vis 
maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, földi 
távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, 
elemi csapásból származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel 
nem róható meghibásodása. A vis maior okán késedelmesen teljesítő vagy 
nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles megtenni annak 
érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, 
szavatosságai, vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, 
hogy amennyiben a teljesítés 30 (harminc) napon belül nem folytatható, a 
Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondani a 
Szerződést. 
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10. A szerződés megszűnése 
 

10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben: 
- a határozott időtartam lejár; 
- a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a 

Szerződés 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik; 
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik; 
- a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy 
- a Bérlemény megsemmisül. 

 
11. Értesítések 
 
A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést 
írásban kell közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes 
átadással, vagy a Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai 
küldeményben kötelesek közölni. A Felek a Szerződésben rögzített adataikban 
bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A 
tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a mulasztó Felet 
terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 
A Bérbeadó részéről 
 

Név: Dr. Vártás József jegyző 
Cím: 3780 Edelény, István király útja 

52. 
Telefon: +3648524100; +36305049383 
E-mail: jegyzo@edeleny.hu 

 
A Bérlő részéről  
Számlázással kapcsolatos ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: munkaidőben +36 70/466-6292 
E-mail: allomasszamlazas@digi.co.hu 

Szerződéses ügyekben: 
Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Név: Németh Zsófia 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: +36 70/320-6453 
E-mail: zsofia.nemeth@digi.co.hu 
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Üzemeltetési ügyekben: 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: +36 70 984 6845 
E-mail: mobilkarbantartas@digi.co.hu 

 
 
12. Egyéb rendelkezések 
 

12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban 
vagy írásban, direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, 
bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. A Felek nem jogosultak bizalmas 
információ átadására harmadik személy részére, és nem használhatják azt fel 
a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés 
tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, 
tekintet nélkül arra, hogy az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek 
birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón rögzítésre került-e vagy sem, 
amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira, 
koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti 
kapcsolataira vagy egyéb üzleti ügyeire vonatkozik. 

 
12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. 

Amennyiben ez sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által 

okozott olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból 
következtek be, A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban 
meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják. 

 
12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, 

mindkét Fél cégszerű aláírásával módosítható. 
 

12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben 
meghatározott számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról 
a Bérlő részére minden esetben cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt 
értesítést küld. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben megjelölt, vagy azt 
követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel 
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban 
meghatározott nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, 
megvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a nyilatkozattal kapcsolatban felmerült 
felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes kárát. 
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12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, 

hogy a másik Fél vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel 
összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A 
másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül 
hivatkozhatnak. 

 
12.8. A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon 

kívül helyez minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár 
szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy 
tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági szokások csak 
annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen 
Szerződés kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni 
kívánt céljai érdekében szükséges. 

 
12.9. Bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. az ÉRV Zrt.-vel - mint víziközmű üzemeltetővel – az 
együttműködési megállapodást megkösse, és a kiépíteni tervezett műszaki 
berendezés az ellátás biztonságát ne veszélyeztesse. 

 
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag 4 példányban aláírták. 
 
 
Edelény, 2017. december   Budapest, 2017. december  
 
 

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

Bérbeadó 
Molnár Oszkár polgármester 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
Bérlő 

Florin Ungureanu ügyvezető 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 

Edelény, 2017. ……………………. 
…………………………………………………. 

Száz Attiláné 
osztályvezető 

 

 

Jogi ellenjegyző: 
 

Edelény, 2017. ……………………. 
…………………………………………………. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
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26./ Napirendi pont tárgya: 
 
Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 185./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester köszönti a napirend tárgyalásán résztvevő háziorvosokat, valamint az 
ÁNTSZ képviselőjét. A háziorvosok közül Dr.Hajdu József úr nem tudott eljönni, mivel 
szabadságon van. Örül annak, hogy a háziorvosok eljöttek erre a testületi ülésre. 
Előjáróban elmondja, hogy nagyon régi probléma, amiről ma újra tárgyalni fognak. A 
maga részéről szeretné, ha egy higgadt, érvekre alapozott vitát folytatnának le a 
háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról. Kicsit visszatekint a múltba, ami 
egy kicsit hosszabb lélegzetvételű lesz, de azt gondolja, hogy a történések ismerete 
hozzátartozik ahhoz, hogy közelíteni tudják az álláspontjaikat. Az év elején kellett azzal 
a problémával szembenézni, hogy az addigi szolgáltató, aki az ügyeleti ellátást 
szolgáltatta Edelényben és a 15 másik településen, a Bódva-Med Kft. először jelezte, 
majd később felmondta a szerződést az Edelényi Kistérség Többcélú Társulással. Akkor 
elég komoly problémával szembesültek, és ennek hatására akkor írt egy levelet az 
Emberi Erőforrások Miniszterének, Balog Zoltán miniszter úrnak ebben a témában, amit 
felolvas. 

„Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása elnökeként – és Edelény Város 
polgármestereként - megkereséssel fordulok Miniszter Úrhoz a térségben az 
egészségügyi alapellátást feszítő, és egyelőre megoldhatatlannak tűnő problémák 
tárgyában. 

2013. január 1-től a többcélú kistérségi társulások az addigi formában nem 
működhettek tovább, a központi, vagy feladatalapú finanszírozásuk megszűnt. 
Térségünk aprófalvas, 45 településen mintegy 34.000 fő él, ezért döntöttek úgy a 
települési önkormányzatok, hogy a jogszabályi, illetve finanszírozási szabályok változása 
ellenére, többek közt az orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére továbbra is fenntartják 
a társulást.  

Az edelényi kistérség 45 településének lakosai részére jelenleg két (szendrői, és 
edelényi) központi orvosi ügyelet biztosítja a háziorvosi ügyeleti ellátásokat. A két 
központi orvosi ügyelet működtetéséhez az Edelényi Kistérség Többcélú Társulást alkotó 
települési önkormányzatok 2016. évben több mint 40 millió forinttal járultak hozzá, 
az OEP finanszírozáson felül. 

Edelény városában és további 15 településen (melyek összlakosságszáma meghaladja a 
20.000 főt, és a kistérség lélekszámának több mint felét) az egészségügyi 
alapellátásban kötelezően ellátandó ügyeleti szolgálatot vállalkozási formában a BÓDVA-
MED Központi Orvosi Ügyeletet Működtető Kft. szervezi és működteti. Az érintett 
települések ügyeleti ellátása finanszírozásának fedezetét az OEP általi normatív 
finanszírozás és a települési önkormányzatok által fizetett kiegészítő támogatás - mely 
2016. évben 16 millió forint volt - biztosította.  
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Dr. Papp Kálmán Dénes az edelényi központi orvosi ügyeletet működtető BÓDVA-MED 
Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy az orvoshiány miatt a környező orvosi 
ügyeletek egyre magasabb óradíjat kínálnak, illetve a szakorvosok és a szakdolgozók 
alapbére is emelkedett, ezért számításai szerint központi orvosi ügyeletet fenntartható 
működtetéséhez az eddigi 800 Ft/fő/év önkormányzati hozzájárulást 1.200 Ft/fő/év 
összegre kellene emelni az OEP finanszírozás mellett. 

Fentiek miatt Dr. Papp Kálmán Dénes ügyvezető úr kérte a Képviselő-testületeket, hogy 
tárgyalják meg a központi orvosi ügyelet működtetésének kérdését és szíveskedjenek 
hozzájárulni a kért díjemeléshez. 

A központi orvosi ügyeletet működtető Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa tárgyalt a központi orvosi ügyelet működtetéséről és minden társult 
önkormányzatot határozathozatalra kért fel. A társult önkormányzatok mindegyike 
meghozta döntését, mely szerint jóváhagyták a díjemelést, de eltérő összegekkel (3 
település fogadta el a BÓDVA-MED Kft által kért 1.200 Ft/fő/év díjat, többiek 900 
Ft/fő/év díjat hagytak jóvá). 

A központi ügyeleti ellátást működtető BÓDVA-MED Kft. a települések döntését 
követően 2017. január 20. napján kelt levelével felmondta az orvosi ügyelet 
működtetésére kötött szerződést, amely 2017. április 30. napján válik hatályossá. 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a kialakult helyzetben már 
tárgyalt arról, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításához közbeszerzés 
eljárást ír ki mind az edelényi, mind a szendrői ügyeleti körzetre vonatkozóan. Az uniós 
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás előre láthatólag 2017. április 30-ig nem zárható 
le úgy, hogy az esetleges nyertes ajánlattevő a működési engedély megszerzése mellett 
az OEP-el határidőben finanszírozási szerződést is kössön, ezért kezdeményeztem a 
Bódva-Med Kft.-nél, az ügyelet közbeszerzési eljárásának várható lezárásáig, 
2017.07.31. napjáig történő ellátását. 2017. február 22. napján tartott Társulási Tanács 
ülésén felhatalmazást kaptam továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás idejére 
vonatkozó átmeneti időszakban az orvosi ügyeleti ellátás biztosítására más 
szolgáltatókkal is tárgyalást kezdeményezzek. Jelen állapot szerint az edelényi 
székhelyen működő – 15 települést ellátó - központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. május 
1. napjától nem biztosított. 

Az érintett települések polgármestereivel tartott egyeztetésen egyértelműen kiderült, 
hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozó edelényi kistérség települései 
az évről-évre jelentős mértékben csökkenő bevételeikből nem tudnak elegendő forrást 
biztosítani a háziorvosi orvosi ügyelet(ek) működtetésére. 

A probléma további alapját a térséget sújtó rendkívüli orvoshiány jelenti, melyet csak 
súlyosbít az a tény, hogy a háziorvosok jelentős része nyugdíjasként, becsületből 
praktizál, hogy a lakosság ne maradjon ellátatlan.  

Térségünkben 24 háziorvosi körzet működik, ebből 3 gyermek-, 7 felnőtt-, 14 pedig 
vegyes háziorvosi körzet. 5 háziorvosi körzet betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel 
történik az ellátás Szendrő 1., Rakaca, Aggtelek, Szalonna, Szuhogy székhelyű 
háziorvosi körzetekben. A háziorvosok életkora is komoly aggodalomra adhat okot a 
jövőbeni háziorvosi ellátás biztosítására vonatkozóan, ugyanis a praktizáló orvosok közül 
mindössze 1 fő 40 éven aluli, 1 fő 40-50 év közötti, 11 fő 50-60 év közötti, 4 fő 60-70 
év közötti, 3 fő pedig már betöltötte a 70. életévét is.  Reális veszélyt jelent a 
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háziorvosi alapellátásra vonatkozóan, hogy az idősebb, nyugdíjas 
háziorvosok praktizálásának megszűnésével egyidejűleg a háziorvosi 
alapellátás összeomlik a térségben. A felszabaduló praxisok a térséget sújtó 
gazdasági, és etnikai problémák miatt eladhatatlanok, de még ingyenesen sem 
értékesíthetőek.  

Az idősebb háziorvosok már nem tudnak ügyeleti feladatokat vállalni, tehát a 
háziorvosok egy – kisebb – részének kell rendkívüli erőfeszítések árán vállalni az ellátás 
biztosítását, külsősök bevonásával. 

A finanszírozás érdemi rendezése mellett az orvoshiány enyhítése rendkívül nagy 
probléma, melyet helyileg megoldani nem tudunk, az kizárólag központi ösztönző 
eszközökkel valósulhat meg. 

A végleges megoldást az egészségügyi alapellátási feladatok – orvosi ügyelet - 
megszervezési kötelezettségének önkormányzati helyett állami feladattá tétele, vagy a 
finanszírozás rendezése jelentheti, melynek keretében egységesen és központilag 
kezelhetők a felgyülemlett problémák. 

Kérem Miniszter Úr megtisztelő válaszát arra vonatkozóan, hogy az orvosi ügyeletek 
megfelelő finanszírozása érdekében tervez-e a Kormány központilag változásokat, és 
van-e remény az OEP finanszírozás rövid időn belüli emelésére. 

Ugyanezen tárgyban 2012. szeptember 18. napján kelt levelemmel megkereséssel 
fordultam az akkori Nemzeti Erőforrás Minisztériuma egészségügyért felelős 
államtitkárához Dr. Szócska Miklós Államtitkár Úrhoz, de megkeresésemre választ nem 
kaptam. 

Miniszter úr megtisztelő válaszában, és Magyarország Kormányának segítségében bízva 
köszönöm segítségét.” 

 
Ezt követően felolvassa a válaszlevelet. 
 
„Tisztelt Elnök Úr! 
 
Fenti tárgyban írt 387/2017 ikatószámú levelét köszönettel megkaptam, a térség 
központi háziorvosi ügyelet finanszírozásával kapcsolatos nehézségeit megértéssel 
olvastam. Egyetértek Elnök úrral abban, hogy az aprófalvas területek háziorvosi ügyeleti 
ellátásának problémájára hosszú távú megoldása szükséges, a megfelelő, elérhető 
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. Szeretném ezzel kapcsolatban tájékoztatni, 
hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás rendszerének és finanszírozásának felülvizsgálata az 
Államtitkárság napirendjén van. Ugyanakkor az ügyeleti ellátás biztosítását közvetve 
szolgálják az alapellátás területén végrehajtott forrásbővítések, hiszen az alapellátás 
megerősítésével, a humánerőforrás bővítésével, az ellátás színvonalának emelkedésével 
az ügyeleti ellátásra vélhetően kisebb terhelés juthat. Ezért is nagyon fontos eredmény, 
hogy az alapellátás megújításának II. ütemére rendelkezésre álló forrásból 2016-ban 
újabb 10 milliárd forintot fordítottunk a háziorvosi szolgálatok díjazásának emelésére. A 
224/2016. (VII.28.) Korm. rendelet értelmében valamennyi területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgáltató díjazása körzetenként havi 130 ezer 
forinttal emelkedett, 2016. január 1-ig visszamenőleg. 2017-ben is 130 ezer forinttal nő 
minden egyes területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat 
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finanszírozása 2017. június 1-jétől, illetve 2018. évre is betervezésre került havi 130 
ezer forintos emelés március 1-jétől. A plusz finanszírozási összeg nemcsak a háziorvosi 
vállalkozókat, hanem azokat a szolgáltatókat is érintette, ahol közalkalmazott 
háziorvosok dolgoznak. A díjazás növekményének felhasználása a háziorvosi 
vállalkozások És az önkormányzatok esetében sem került korlátozásra, az nemcsak az 
alkalmazott orvosok béremelésére, hanem az egészségügyi tevékenység ellátásával 
kapcsolatos kiadásokra is fordítható, így a praxisban dolgozó körzeti ápoló 
bérfejlesztésére, vagy háziorvosi vállalkozó esetében saját osztalékára is. Az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 18/A. §-ában foglaltak 
alapján tovább folytatódik a betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására a pályázati lehetőség, továbbá a háziorvosi tevékenység 
végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására is lehetőség van pályázni. A 
körzeteket betöltő háziorvosok letelepedési pályázatára és a praxisjoggal nem 
rendelkező háziorvosok praxisvásárlási pályázatára 2016-ban 750 millió forint állt 
rendelkezésre. Praxisjog vásárlási pályázatra 2015-ben 48, 2016-ban 77 orvos 
jelentkezett. A háziorvosi letelepedési pályázatára 2015-ben 33, 2016-ban 35 orvos 
jelentkezett. A sikeres pályázati konstrukció keretösszege 2017-ben tovább emelkedett 
mintegy 500 millió forinttal, amely így 1 milliárd 250 millió forintra növekedett, az 
elnyerhető támogatási összeg megduplázódott, 12 és 20 millió forint között alakul. A 
praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok által, vissza nem térítendő támogatás 
formájában praxisvásárlásra idén akár 4 millió forint is pályázható. A háziorvosi 
humánerőforrás ellátottság, mely a háziorvosi, illetve központi ügyeleti ellátás 
biztosításának is alapvető feltétele. 
Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását. 
 
Budapest, 2017. július 27.    Üdvözlettel:    Dr.Ónodi-Szűcs Zoltán 
                             egészségügyért felelős  

  államtitkár” 
 
November 23-án a képviselő-testület tárgyalta a háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás 
összehangolásának kezdeményezéséről szóló előterjesztést. Ennek csak a határozati 
javaslatát olvassa fel, mely a következő: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a „Háziorvosi és 
orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről” szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a háziorvosi és az orvosi ügyeleti ellátás összehangolása céljából 
kezdeményezi az edelényi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
háziorvosoknál, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a háziorvosi 
körzetek rendelési idejét úgy módosítsák, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök és 
pénteki napokon mindig legyen olyan háziorvos aki a rendelési idejét 7:00  órakor 
kezdi meg, és legyen olyan, aki 17:00 óráig rendel. 
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2. Képviselő-testület felkéri a háziorvosokat, hogy egyeztessenek a rendelési idők 
módosításáról és írásbeli válaszukat 2017. december 1. napjáig küldjék meg az 
önkormányzat részére annak érdekében, hogy a napirendet a Képviselő-testület a 
soron következő 2017. december 14. napján tartandó rendes ülésén meg tudja 
tárgyalni, és a szükséges döntést meg tudja hozni. 

3. Képviselő-testület a háziorvosok munkáját megköszönve kéri együttműködésüket a 
háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásához. 

Határidő: 2017.12.14. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, Eü. szolgáltató  
  
Az orvosok válaszai megérkeztek, melyekből felolvas, és ebből fog látszani, hogy 
alapvető félreértésről van szó. A négy háziorvos által aláírt levelet felolvassa; Dr.Frídel 
Mária, Dr.Györbíró Annamária, Dr.Hajdu József, és Dr.Papp Kálmán válasza: 
„Alulírott háziorvosok megkaptuk az Ön által 2017.november 29-én aláírt megkeresést a 
háziorvosi és orvosi ügyelet összehangolása tárgyában. A háziorvosi működésünket 
szabályozó rendeletek idevonatkozó részét az alábbiakban ismertetjük: 
43/1999. Korm. rendelet az Egészségügyi Szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól 7.§(2) bekezdés: Munkanaponként a 
háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában, beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét 
is, az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképte-
lenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítések 
eseteit. 
d/ A háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve az 
ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak 
egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy a./ a közreműködésre nem tart igényt, 
vagy feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett 
háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására. 4/2000. 
Egészségügyi miniszteri rendelet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről: A folyamatos ellátás keretében a házi orvos hetente legkevesebb 15 
órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. Ezek a rendelet, és most 
jön a válasz: A rendeletből kitűnik, hogy jelenleg a hatályos törvényeknek megfelelően 
működnek az edelényi háziorvosi körzetek. Tekintettel a rendelési idő módosítására, 
amely a rendeleteknek és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 
szerződéseknek nem felel meg, így nem áll módunkban a heti 40 órás működés 50 
órára történő megemelése. A Munka törvénykönyvével és a vonatkozó rendeletekkel 
nem szeretnénk szembe helyezkedni, és így törvénytelenségbe kerülni. A központi 
háziorvosi ügyelet Edelényben és 15 környező település ellátására jött létre, ennek 
működtetése véleményünk szerint nemcsak az edelényi háziorvosokon múlik. Jelenleg 
az ügyeletet vállalkozási formában működtető Kft. feladata a feltételek biztosítása.” 
 
Tehát itt volt egy alapvető félreértés. Nyílván, hogy szándékos, vagy szándék nélküli, 
ezt nem tudja megítélni, senki nem kérte kedves orvosainkat, hogy 40 óra helyett 50 
órát dolgozzanak. Teljesen egyértelmű a megküldött határozatból, hogy azt kérték, 
minden nap egyvalaki az öt közül legyen kedves délután 17:00 óráig rendeljen, illetve 
legyen kedves, 7:00 órától rendeljen, és ott kérték azt is, hogy egyeztessenek.  
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Ezt nagyon egyszerűen meg lehetett volna tenni, de szeretné határozottan 
hangsúlyozni, hogy sem ő, sem a képviselő-testület semmiféle törvénytelenséget nem 
kért az orvosoktól. 
 
Dr.Béres Gábor úr levele: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület! 
A háziorvosi ügyelettel kapcsolatos megkeresésre engedjék meg, hogy kissé 
részletesebben válaszoljak, kifejtve, hogyan is jutott a helyzet a jelenlegi állapotába. 
A háziorvosi ügyelet a hátrányos helyzetű régiókban egyáltalán nem vonzó 
tevékenység. Összehasonlításképpen, egy őriszentpéteri, vagy egy tiszaújvárosi 
központú ügyeletben egy 24 órás szolgálatban jellemzően 5-15 ellátott fordul meg, 
addig nálunk ez a szám 35-60 közé tehető. Tovább rontja a helyzetet, hogy a házhoz 
hívások egy részében az egészségügyi személyzetet verbális támadás éri, de 
közelünkben is fordult elő már, hogy orvost bántalmaztak. Fentiek miatt az egyetlen 
motivációt a megkereshető pénz jelenti. 
A szocializmus idején az arányos ügyeletvállalás gyakorlatilag kötelező volt. Változást 
a kétezres évek eleje jelentett, ekkortól ugyanis az ügyelettel megkereshető pénz 
jelentősen nőtt, köszönhetően elsősorban annak, hogy lehetségessé vált a 
munkavégzés vállalkozási formában. A gazdasági válság beköszöntével számos fiatal 
kórházi kolléga vállalt körzeti ügyeletet, lehetővé téve számukra deviza alapú lakás 
illetve gépkocsi hitelük törlesztését. Az utóbbi években jelentős orvos elvándorlás volt 
hazánkból, ami tovább csökkentette a munkát végezni tudók számát, majd a 
kegyelemdöfést a kórházi orvosok több lépcsős, jelentős béremelése adta meg. A 
kórházi ügyeleti díjak is nőttek, az orvosok a kórházakban jobb körülmények között 
dolgozhatnak a választott szakterületükön. Ezzel párhuzamosan a körzetek 
finanszírozása is nőtt, viszont nem tartott vele lépést az ügyeletek finanszírozása. 
Ebben a helyzetben a kistérség önkormányzatai rossz döntést hoztak, amikor nem 
teljesítették az előző működtető túlzottnak gondolt anyagi követelését, amely 
valójában csak reális volt. 
Néhány gondolatot hagy fűzzek hozzá az ügyeleti ellátáshoz. Aki háziorvosként 
dolgozik, az hivatást végez. Ehhez hozzátartozik, hogy a betegellátás folyamatossága 
érdekében ügyelni szükséges. Ha ezt a kötelességet valaki leveszi a vállunkról, azt 
becsüljük meg. Vonatkozik ez a múltra, amikor Papp Dr. Úr rengeteg terhet vett le a 
vállunkról és vonatkozik ez a jelenre, amikor fiatalabb kollégáink teszik ezt. Ellenkező 
esetben messziről jött ügyeleti multi szervezheti az ügyeletet a nem is oly távoli 
jövőben, ami nem sok jóval kecsegtet a körzetek számára. Ezek a szolgáltatók az 
igazi sürgősségi feladatokat valóban nagyon profi módon megoldják, de a nem 
sürgősségi ellátást igénylő eseteket a körzetekre továbbhárítják. 
Anélkül, hogy megoldást tudnék adni a lehetőségként felvetett készenléti rendszerre, 
vázolnék ezzel kapcsolatban egy lehetőséget. Edelényben lépcsőzetes 
munkakezdéssel megvalósítható lenne a 7 órás kezdés és a 17 órai lezárás, azonban 
az ügyelet magában foglalja 5 további háziorvos területét, valamint 2 edelényi 
gyerekkörzetet. Az edelényi felnőtt háziorvosok látnák el a további 7 körzet készenléti 
vagy ügyeleti tevékenységét a 7- 8 órai időszakban illetve 16 és 17 óra között? Ám 
legyen, de akkor természetesen ezeket a körzeteket illetné az ügyelet 
finanszírozásának /és nem orvosi munkabérének/  10/128 –ad része. /  
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Ez úgy jön ki, hogy az ügyelet heti 128 órára van finanszírozva, a körzetek ebből 10 
órát vennének át. A finanszírozáshoz természetesen az önkormányzatok által fizetett 
hozzájárulás is beletartozik./Ezt igazából helyileg a Deák Ferenc utca 6. alatt tudnám 
elképzelni, saját nővérrel dolgozva, a sofőrök pedig az orvosok lennénk magunknak. 
Ha ilyen meghosszabbított készenléti szolgálat mellett lenne csak ellátható az 
ügyelet, úgy annak a munkájában a továbbiakban én sem szeretnék részt 
venni./Megjegyzem, eddig nem havi 1, hanem minimum 3 ügyeletet vállaltam május 
óta./ 
Tisztelettel: Dr. Béres Gábor” 
 
 
Fischer Ferdinánd képviselő kérdezi, hogy az ügyeletet ellátó Kft. vezetője miért nem 
lett meghívva? Neki megint hiányérzete van, és ez volt az ügyelet változtatásánál is az a 
hiányérzete,  amit fel is vetett bizottsági ülésen jegyző úrnak, és azóta van beleírva a 
bizottsági anyagba, hogy a bizottsági tagok igényelhetik, ha szeretnének-e valakit 
meghívni. Ő hiányolta, hogy Dr.Papp Kálmán úr nem volt ott az ülésen, akit szerettek 
volna meghallgatni. Most megint az a félsze, hogy nem tudnak korrektül tájékozódni 
ezekről a dolgokról. A tegnapi bizottsági ülésen a bizottság nem is tudott mondani 
semmit, mert a határozati javaslat is egy kipontozott szöveg. Egyáltalán milyen 
minőségben foglalnak állást ebben, milyen jogkörrel rendelkeznek. Az egyértelmű, hogy 
nekik ebben a témában meg kell felelni, és ezt a dolgot rendbe kell tenni, hogy 
működjön. Egyáltalán a képviselő-testületnek milyen hatásköre van? Igazából itt a 
háziorvosoknak és az ügyeletet ellátó Kft. között kellene megtörténnie ennek a 
dolognak. 
 
Polgármester: Bárány doktor úr természetesen meghívást kapott. Sajnos azért nem 
tud részt venni a mai testületi ülésen, mert a kórházban az osztályon egyedül ő van ma 
orvos. A másik kérdésre a válasza, hogy az önkormányzat kötelező feladata az 
egészségügyi alapellátás megszervezése, az egészségügyi alapellátásba pedig 
beletartozik az orvosi ügyeleti ellátás is, ezért tárgyalják ezt a témát. A másik fölvetés, 
hogy az orvosaiknak és az ügyeletet ellátó Kft-nek kellene megegyeznie, - 
természetesen többször tárgyaltak erről, és azt is tudni kell, hogy három háziorvossal 
van olyan szerződés kötve, amelyben ők a szerződés aláírásakor vállalták az ügyeletben 
történő részvételt. Tehát a 7 háziorvosból 3 volt, aki vállalta az orvosi ügyeletet. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdezi, hogy jelen pillanatban orvosi ügyeletet ellátó Kft. 
finanszírozása hogyan fog változni, változik-e akkor, hogy ha kevesebb ügyeletet kell, 
hogy ellásson. A másik kérdése, hogy jelenleg milyen összegű bérleti díjat fizet a 
helyiség használatáért, stb. és esetleg tudnak-e segíteni, elengedni. 
 
Polgármester: Azt nem tudják elengedni, mert nem fizet, csak a rezsit fizeti, bérleti 
díjat nem fizet a szolgáltató Kft. Az önkormányzat annak idején magára vállalta, erről a 
képviselő-testület döntött. Arra a kérdésre, hogy a finanszírozása hogyan fog változni, 
változik-e akkor, hogy ha kevesebb ügyeletet kell, hogy ellásson, erre azt tudja 
mondani, és hogy erről tudjanak gondolkodni, először el kellene érni, hogy csökkenjen 
az ügyeleti idő. Most arra senki nem tud választ adni, hogy fog-e változni a 
finanszírozása. 
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Képviselőtársainak mondja, hogy tudja, ez rendkívül kényes téma, tisztában van azzal, 
hogy itt a véleményeket nagyon nehezen tudnák elmondani, főleg a nyilvánosság előtt, 
viszont az ügyeleti ellátás egy rendkívül fontos téma, ezért kér mindenkit, hogy fejtse ki 
a véleményét erről. 
Mivel nincs vélemény, szeretne az ÁNTSZ képviselőjétől kérdezni. A tisztelt orvosaink 
válaszlevelében hivatkoznak arra, hogy nem kell a háziorvosnak ügyeletet vállalni abban 
az esetben nyilván, ha a működésre nem tart igényt, illetve ha feladatátadási szerződés 
keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként 
ellátandó ügyeleti feladatok teljeskörű ellátására. Kérdése, hogy a jelenlegi 
szolgáltatóval nem teljeskörű szolgáltatásra kötöttek szerződést, kvázi az ő 
értelmezésében életbe lép, hogy azoknak a háziorvosoknak, akiknek a szerződésében 
benne van, hogy vállalnak orvosi ügyeletet, nekik kötelességük az ügyeletben részt 
venni, vagy rosszul értelmezi? 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: A 
feladat-ellátási szerződésben rögzítettekhez kell mindenképpen igazodni, az pedig az 
önkormányzat és a szerződő orvosnak az aláírásával lép életbe, és mivel az Acu-Care 
Kft. a közreműködő, továbbra is az önkormányzat az engedélyes. A közreműködő 
szerződés azt jelenti, hogy az önkormányzat is részt vállal, és a közreműködő is a 
minimumfeltételek biztosításában, így a két félnek a megegyezésén múlik. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Valóban kényes téma, amint polgármester úr is mondta, és 
eleget tenne, hogy elmondja a véleményét, de nemcsak kényes témának tartja, hanem 
azt gondolja, hogy ő szociálpedagógusként, vagy mérnökként, ápolónőként, tanárként 
képviselőtársai nem nagy kompetenciával rendelkeznének abban, hogy a háziorvosi és 
az ügyeleti rendszer kérdését megoldják. Tisztában van azzal, hogy rossz helyen 
mondja el ezt a dolgot, szerinte ennek már régen nem önkormányzati feladatnak 
kellene lennie, ennek a megtervezése, amire polgármester úr is utalt miniszter úrnak írt 
levelében. Viszont itt azt mondaná, hogy rosszul értelmezte az előző döntésüket, mert 
éppen doktornővel beszélve ő nem úgy gondolta, amikor a döntést hozták, hogy plusz 
órát kértek a tisztelt orvosoktól, hanem azt kérték, hogy hamarabb kezdjék el, illetve 
tovább tartson. Béres Gábor doktor úr így is értelmezte, és jól is fogalmazott, amikor a 
lépcsőzetes ellátást írja. Béres doktor úrral egyetért, itt a finanszírozásnál a kérdés az, 
hogy ha az orvosi ügyelet 8 óráig volt finanszírozva, akkor ez a finanszírozás átkerüljön 
a háziorvosokhoz. A másik pedig, ha itt ilyen félreértések voltak és plusz órát értettek a 
korábbi, illetve a későbbi kezdések helyett az orvosok, akkor szerinte ezt újra kellene 
tárgyalni, és tisztázni a dolgokat. Úgy gondolja, hogy nem áll olyan messze egymástól a 
két álláspont, mint ahogy most kinéz. A félreértést tisztázni kell és közös nevezőre jutni. 
Ők csak azt szeretnék, hogy legyen ellátás és a betegek minden időben teljes ellátást 
kapjanak. Tudja, hogy ez már egyre nehezebb a felvidéken, Szendrőben már évek óta 
probléma, és attól fél, hogy most már náluk is problémás lesz ez a dolog. Arra kéri mind 
az orvosokat, mind a képviselőtársait, az ügyeletet vezetőt, a szolgáltató ügyvezetőjét 
is, hogy próbáljanak olyan megoldást találni, ami a betegek, az edelényi lakosok 
érdekeit képviseli. 
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Csabai Gyula képviselő: Nem akart hozzászólni a napirend kapcsán, és nem azért, 
mert ez egy kényes kérdés, hanem nem érzi magát annyira otthon ebben a 
történetben. Viszont, ahhoz, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, sajnos egy kicsit 
vissza kell nyúlni, és azt gondolja, hogy azokat a vélt, vagy valós sérelmeket, amik 
voltak, amik jelentkeztek korábban, ezt ahhoz, hogy olyan megoldást lehessen kapni, 
ami mindenkinek megfelel, tisztázni kell. Visszanyúlva ebben a történetben ő az elmúlt 
ülésen egy porcsérülés miatt nem tudott jelen lenni, amikor ezt a polgármester úr által 
említett, képviselő-testület által hozott határozatot említette, viszont a korábbi 
tárgyaláson, amikor határoztak arról, hogy hogyan tovább, azon jelen volt. Akkor is 
vitatkoztak, sokan és sokat, hogy mi legyen a folytatása ennek a történetnek. Lehet, 
hogy a képviselő-testület is hibázott, és nem emlékszik már rá, hogyan szavazott, 
elfogadta-e, vagy tartózkodott, de volt itt olyan javaslat, hogy próbálják meg folytatni a 
korábbi szolgáltatóval. Próbáljanak megegyezni, ez adhat elegendő időt arra, hogy 
felkészüljenek egy közbeszerzési eljárás lefolytatására,  és adott esetben egy közbeszer-
zési eljárás keretein belül kiválasztásra kerüljön a szolgáltató, aki a későbbiekben ellátja 
a feladatokat, ha adott esetben ez plusz költséget is jelent az önkormányzat részére. 
Bár képviselőtársa itt említette, hogy érkezett a korábbi szolgáltató részéről egy írásbeli 
megkeresés az önkormányzat felé, de hogy milyen egyeztetések folytak, vagy folytak-e 
egyeztetések, ezt igazán ők sem tudták, hiszen szóban nem tudták meghallgatni a 
korábbi szolgáltatót, és adott esetben lehet, hogy egy egyezséget az átmeneti időszakra 
tudtak volna kötni. Abban nem biztos, hogy kőbe volt vésve az 1200 Ft/fő, amiről 
beszélnek. Ez a múlt. Viszont azt gondolja, ahhoz, hogy úgy tudjanak továbblépni, hogy 
senkit ne érjen sérelem ebben a dologban, mindenféleképpen beszélni kell ezekről a 
dolgokról is, hiszen biztos benne, hogy vannak olyan vélt, vagy valós sérelmek, amik 
akadályozhatják a későbbi közös munkát, illetve azt, hogy egyezségre jussanak. Most 
kialakult egy helyzet, van egy szolgáltató, aki átmenetileg végzi ezt a szolgáltatást és itt 
vannak a háziorvosok, akik praktizálnak. Annyit szeretne hozzátenni kisgyermekes 
apukaként, hogy ő sem ért egyet azzal – látva a gyermekorvosi szolgálatnak a 
működését, - hogy adott esetben a gyermekorvosok abban a formában, ahogy jelenleg 
működnek, ügyeletet vállaljanak, ez nem biztos, hogy az ő esetükben ez kivitelezhető. 
Ezt nem úgy mondja, mint hozzáértő, hanem tapasztalataiból meríti, hiszen látja, hogy 
egy kisgyerekkel sokkal több probléma lehet, mint adott esetben egy felnőttel, sokszor 
még rendelési időn túl is, ahogy ismeri a gyermekorvosi szolgáltatók működését, 
hajlandók arra, hogy adott esetben kimenjenek egy-egy helyszínre, ami egy konkrét 
ügyeleti időben történő rendelésnél nem biztos, hogy lehetséges. Ez az ő véleménye, és 
ezzel nem szeretne senkit megbántani. A háziorvosok részéről, ez egy polgári törvényi 
szabályozás, amely mindkét fél akaratával, egyetértésével jön létre, magyarul, hogy ha 
mindkét fél akarja ezt a módosítást, akkor igen, ha nem, akkor nem. Amiről szó van, a 
szolgáltatást valamilyen módon meg kell oldani, át kellene hidalni azt az egy órát. A 
szünetben kérte a képviselők tájékoztatását, mert még pontosan ő sem látta tisztán, 
hogy miről lenne szó, Ha jól érti, azzal, hogy lenne egy délutáni ügyeletes orvos, azzal 
ezt az egy órát át lehetne hidalni, ami az ügyeleti rendszerben keletkezik, amikor nem 
találnak arra az egy órára ügyeletes orvost, mert hogy, akik most kijárnak, azok nem 
érnek oda, amikor az ügyeletet meg kellene kezdeni. Mindezt azért mondta el, mert 
rendbe kellene tenni a régi dolgot azért, hogy túl tudjanak lépni ezen. Nem biztos 
abban, hogy erre az átmeneti időre ne lehetett volna adott esetben egy egyezséget 
kötni.  
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Azt is kell tudni, és ez nem titok, hogy volt olyan szolgáltató, aki érdeklődött nála is, 
hogy adott esetben elvállalná a szolgáltatást, vagy éppenséggel hivatalosan anyagot kér 
az elmúlt időszak dolgaival kapcsolatban, - ő ezeket a rendelkezésükre bocsátotta, mint 
testületi tag, hiszen ez a nyílt ülés anyagát képezték. 
Azt gondolja, nehéz ügy ez, de sajnos most már benne vannak egy „utcában” és ebben 
az utcában kell a megoldást megtalálni. 
 
Polgármester: Képviselő úr rosszul értelmezte, nem arról van szó, hogy találjanak egy 
órára egy ügyeletes orvost délután, hanem azt kérte a testület az orvosoktól, hogy 
minden nap legyen egy orvos, aki picit korábban kezd, és egy picit később végez. Ez 
nem azt jelenti, hogy egy adott orvosnak napi 15 óra helyett 17 órát kellene dolgoznia, 
vagy 40 óra helyett 50 órát hetente. Ha csak az edelényi és csak a felnőtt háziorvosi 
körzetekről beszél, egy hét öt munkanapból áll, és öt körzetük van, tehát ezt egy meg-
beszéléssel nyugodtan meg lehet oldani, és akkor ez a része a dolognak 
megoldódhatna. Tehát nem egy plusz ügyeletes orvost kerestek. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő kéri, hogy hallgassák meg erről Dr.Papp Kálmán 
háziorvost. 
 
Dr.Papp Kálmán háziorvos: Nagyon örül, hogy meghívták őket, de nagyon szomorú, 
hogy tavaly októberben kezdődött ez a történet, és ő tisztességesen megkereste a 
testületet, leírta, hogy mi a helyzet. Egyetlen egy bizottsági ülésre, egyetlen egy 
testületi ülésre meg nem hívták, úgy hozták a döntést annak idején az 1200 Ft-ról és a 
900 Ft-ról, tekintve, hogy a kistérségben Edelény több mint 50 %-kal van benne, ha 
eldönti a 900 Ft-ot, akár mit dönt a 15 másik önkormányzat, az valósul meg. Gondolják 
végig, nem Edelényről szól a történet, hanem az ügyeletről, 16 önkormányzatról. Az, 
hogy hosszabbítsák meg, hogy reggel is legyen rendelés 7 órától, - és akkor mi lesz a 
vidékkel?  Ez egy nagyon fontos dolog, mert még hozzá tartozik öt körzet is, és ez az 
ügyeleti ellátás feladata. Ők, ahogyan leírták, az OEP-pel vannak szerződve heti 40 
órára, az ügyelet pedig 128 órára. Ez le van írva fekete-fehéren, tehát ez azt jelenti, ha 
eltolják is egy óra előre és hátra, akkor a végén, - és ahogy Béres doktor leírta – 10 óra 
mínusz. De nem erről a 10 óráról van szó! Ha egy háziorvos benn ül a rendelőben 
16:00-tól 17:00 óráig és közben menni kell Lakra, Boldvára, ez egyszerűen 
összeférhetetlen. Azért azt elmondaná, mert polgármester úr azt mondta, hogy régi 
probléma, - nem régi probléma, mert ő 20 évig vezette a Bódva-Med Kft-t, ez nem 
kevés idő, összegyűlt egy pár tapasztalata, de nem voltak rá kíváncsiak. Tavaly az év 
végi rendezvényen beszélgettek erről, és mondta, hogy jó lenne ha meghívnák, de nem 
hívták meg egyetlen egy bizottsági ülésre, egyetlen egy testületi ülésre sem. Tehát a 
testület, ha el akar dönteni valamit, és most is hasonló helyzetben vannak, hogy van 
egy vállalkozó, aki elvállalta, mert polgármester úr mondta, hogy megoldják, oké, 
elvállalta ez a vállalkozó. Elmondaná, hogy az elmúlt 20 évben is voltak orvosok, akik 
kijártak Miskolcról. Igen, a szolgáltató megoldotta, hol ő, hol a kollégája, hogy az 
ügyeletbe mentek és az ügyeleti díj ki lett fizetve, és ha valakinek 7 órakor el kellett 
mennie, akkor 7 órától 7 óra 30-ig volt orvos az ügyeleten. Tehát ő úgy érzi, hogy nem 
a testületnek a problémája, hanem annak a szolgáltatónak, aki most az ügyeletet 
működteti, hogy igen is, ha van egy olyan orvos, aki 7 órakor elmegy, akkor 7 óra és 
8:30 óra között biztosítja, mert hát ő is vállalkozó orvos, ő is beállhat néha. Ő személy 
szerint 200 órákat ügyelt.  
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Nem hagyta volna abba az ügyeletet, ezt nagyon jól mondja képviselő úr, hogy 
valószínűleg kompromisszumra tudtak volna jutni. Az a baj, hogy olyan dolgok 
hangoztak el úgy a testületi ülésen, amire ő nem tudott válaszolni akkor, többek között 
azt mondta polgármester úr, hogy zsarolás az, amit csinál, ami után a kistérségi ülésen 
felállt, és azt mondta, hogy zsarolóval ne tárgyaljon a kistérség, és otthagyta, mert 
egyszerűen semmibe vették. Jót tettek vele, nagyon szépen köszöni, betöltötte a 60 
évet, és május 1-től nem kell ügyelnie. Igazából jót tettek vele, ami sokba került neki, 
úgy mint a dolgozók végkielégítése, minden. Ez a történet lezárult. Most van egy új 
vállalkozó, akinek meg kell felelni. Miért kell megfelelni? Ki lett írva az a közbeszerzés? 
Tavaly október óta, vagy amikortól felmondott, február óta, azóta háromszor ki lehetett 
volna írni. Hány közbeszerzés lett azóta lefuttatva? Miért az önkormányzat akarja 
megoldani a kistérség problémáját? Nagyon fontos dolog, ha most ők ebbe 
belemennek, hogy itt napi 10 órát állnak rendelkezésre, és az ügyelet nem 16 hanem 
14 óra, akkor utána könnyű lesz meghirdetni ezt az ügyeletet, ilyen feltétellel, de a 
törvény nem ezt mondja. A törvény azt mondja, hogy napi 16 óra az ügyeleté, 8 óra a 
háziorvosé. Tehát ezen ne akarjanak már változtatni, ami országos dolog. Könnyű azt 
mondani, hogy eltolják a rendelési időt, de a betegek hozzá vannak szokva egy 
rendhez, és most hozzászokni, hogy délelőtt ekkor van, akkor van, hiszen a 20 éve 
berögzült dolog sem olyan egyszerű. És mi fog történni, ha ki fogják írni a 
közbeszerzést? Jön egy másik vállalkozó és azt mondja, hogy ő csak 9 órától kezdené, 
de majd este 7-kor lesz. Úgy érzi, valahol fordítva ülnek megint a lovon, hogy 
megpróbálják átnyomni itt az összes háziorvos torkán azt, míg van egy vállalkozó, aki 
nem tudja megoldani azt a feladatot, amit elvállalt. Van az a pénz, amiért lesz olyan 
orvos, aki be fog jönni 7 órától 7:30-ig és 16:00 órától 17:00 óráig. Állítja, hogy biztos 
lesz a kollégák között is, de Miskolcon is, mert üzlet most már. Az hogy orvoshiány van, 
el kell fogadni. Nagyon érzékeny dolog az, ha olyat próbálnak mindenáron 
keresztülnyomni az orvosaikon, ami nekik nem tetszik, akkor presszió lesz arra is, hogy 
akkor akar-e itt dolgozni, akkor keres olyan helyet. Sajnos vannak rosszak, de vannak 
sokkal jobb helyek, ahol az önkormányzat egészen másként, segítőkészen áll. Ők 25 év 
alatt egy fillért nem kaptak az önkormányzattól, semmit, egy fillért se. Ők az OEP 
finanszírozásból működtetik, és most azt várják, hogy tegyenek hozzá. A polgármester 
úr által, amit felsorol, igazából az ügyeletnek semmi köze ahhoz, hogy a háziorvosi 
szolgálat finanszírozása emelkedett, amit az államtitkár írt. Ennek semmi köze hozzá. 
Úgy érzi, hogy jelen pillanatban ezt a problémát az önkormányzat, illetve a kistérség 
azzal a szolgáltatóval kell, hogy megbeszélje, aki most szolgáltat. A másik dolog a 
szerződés; igen, az ő szerződésében benne van az ügyeletben való részvétel, amit talán 
5 évvel ezelőtt írt alá, vagy 24 évvel ezelőtt, de közben kellett volna az 
önkormányzatnak egy új szerződést kötni, csak olyan feltételeket ír le, amit nem írtak 
alá. Egyébként nekik van még egy ÁNTSZ-es engedélyük, és egy OEP szerződésük is, 
amiben egészen más szerepel, mert mindig aktuálisan nyilatkozni kell, hogy az 
ügyeletben ki vesz részt, az ügyeletet ki nyújtja, és az ügyeletben nem kell részt venni, 
mert X vállalkozó csinálja. A vidéki körzetek hallották tőlük ezt a dolgot, és azt mondták, 
hogyan lesz akkor, a vidéki körzetekben mi lesz a betegekkel, nem beszélve a 
finanszírozásról, amit nagyon jól megfogalmazott Béres doktor általa írt levelében. 
 
Polgármester: Doktor úr által elmondottakra kíván reagálni. Az egy helytelen 
megállapítás, hogy a jelenlegi vállalkozó nem tudja ellátni. A jelenlegi vállalkozó, amióta 
megkötötték az ellátási szerződést, minden probléma nélkül ellátta a feladatát.  
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A probléma akkor keletkezett, amit jeleztek a leírt levélben is. Ez a probléma pofon 
egyszerű, mivel az edelényi háziorvosok nem vállalnak részt az ügyeletben.  
A Bódva-Med Kft. idejében az ügyelet egészen más volt, amikor Papp Kálmán doktor úr 
20 ügyeletet elvitt, és itt volt helyben. Más jelen pillanatban a helyzet, amikor nincs 
edelényi háziorvos az ügyeletben - egy kivétellel, -  csak és kizárólag Miskolcról járnak 
és az ügyelet 90 %-át a megyei kórházból idejövő orvosok látják el. A probléma az, 
amit leírtak a levélben miden rossz szándék nélkül, hogy ha az intenzíven dolgozik az 
orvos és nem tudja otthagyni a beteget, nem tud kiérni Edelénybe. Ez az egyik dolog. A 
másik dolog, amit az ÁNTSZ képviselőjétől kérdez, ugyancsak Önök adták ki a működési 
engedélyt, Múcsonyban, hogy-hogy 17:00 órától van ügyelet, Kazincbarcikán hogy-hogy 
17:00 órától van ügyelet? Papp Kálmán doktor úr iménti szavai szerint törvénytelenül 
működik a kazincbarcikai és a múcsonyi ügyelet? Vagy Sajószentpéteren? 
Sajószentpéteren alig-alig fordul elő idegen orvos, a sajószentpéteri orvosok kvázi 
ellátják az ügyeletet az adott városban. Abszolút semmi szándék nem volt arra, hogy 
bármelyik orvosukra, bármiféle pressziót gyakoroljanak. Az alapelv a következő, és 
lehet, hogy rendkívül naiv és szentimentális, ha Önök 1200-1400 kártyával 
rendelkeznek, ami nyílván változik körzetenként, kinek mennyi van, ha Önök a 
kártyapénzt azok után a TB ellátottak után kapják, akiknek a kártyáik az Önök 
birtokában vannak, ezek a betegek képezik az edelényi háziorvosi ügyeleten megjelenő 
betegek döntő többségét, kvázi, ők az Önök betegei alapvetőn. Azt gondolja, ha egy 
orvos vállalta ezt a hivatást a betegért jó pénz ellenében vállalta a gyógyítást, akkor 
nemcsak reggel 8:00 órától 16:00 óráig, vagy 7:30-tól 14:30-ig tart, amit nyilván a nap 
hosszabb időszakában is vállalnia kell. Ez az ő naiv, laikus véleménye erről a helyzetről. 
Nem érti doktor úrnak azt a felvetését, hogy 25 éve az önkormányzattól a háziorvosok 
nem kaptak semmit. A háziorvosoknak teljesen más jellegű a finanszírozása, mint akár 
egy önkormányzati alkalmazottnak, pedagógusnak, szakácsnak, teljesen mindegy. 
Önöket nem az önkormányzat finanszírozza, hanem a Magyar Állam finanszírozza az un. 
kártyapénzen, az OEP-en keresztül, aminek megvan a rendje és módja. Végképp nem 
érti, hogy miért kellett volna az önkormányzat részéről az orvosoknak még valami 
juttatást adni? Ne haragudjon doktor úr, de ez végképp felfoghatatlan számára. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Egy dologban szeretne reagálni, amit Papp doktor úr 
mondott, hogy nem volt kíváncsi a véleményére, ezt a maga részéről ellenzi. Jegyző úr 
is tudja, hogy ő a bizottsági ülést úgy kezdte, hogy miért nincs itt a Bódva-Med Kft. 
vezetője, jegyző úr válasza, hogy nem hívták meg, nem volt rá igény, azóta meghívják, 
akire igényt tartanak: Kérdés volt jegyző úr részéről, hogy szeretnék-e meghívni, és 
akkor azt mondta, hogy igen. Ezután már nem tudja, hogy meghívásra került-e, de ő 
ezzel kezdte a bizottsági ülést, és szerette volna meghallgatni doktor urat. Azt a 
megjegyzést elutasítja, hogy senki nem volt rá kíváncsi a képviselő-testületből. A másik 
kérdése, hogy megoldást lehet-e erre a dologra találni? Őt egy dolog érdekli ebben a 
dologban, és amit Dr.Béres Gábor úr is leírt a levelében helyesen, hogy mi az, ami 
igazán az ügyelet részét képezné, és arról vitatkoznak, hogy a jelenlegi Kft. el tudja 
látni, nem tudja ellátni, pontosan azért, mert Bárány doktor nincs jelen, és ebbe a 
részébe nem akar bele menni.  
 
Az a kérdése, hajlandók-e belemenni ebbe az 1-1 óra plusz dologba, vagy egy az 
egyben elutasítják, és ami hetente nem 50 óra lenne, hanem ténylegesen 42 óra. 
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Polgármester közbeszól, hogy nem növekszik az óraszám. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: A lényege a kérdésének, hogy valamilyen formában 
hajlandóak-e részt venni ebben a dologban, vagy elutasítják. Arra reagálna még, amit 
doktor úr mondott, hogy a háziorvosok nem kaptak semmit. Van egy testületi döntés, 
és ő annak nagyon tudna örülni, ha neki nem kellene iparűzési adót fizetni Edelényben. 
Az orvosok iparűzési adómentességet kaptak, aminek a nagyságrendjét nem tudja, de 
azért a testület próbált valamilyen formában segíteni. Az ügyeleti dologra visszatérve, 
és arra, amit mondott, hogy Bárány doktornak itt kellene lennie, azért mondta, mert ő 
is úgy gondolja, ahogy Papp Kálmán doktor úr, hogy ez kettejük közötti egyezségnek 
lett volna először a része. Ha elutasítják, amit kértek, akkor igazán nincs is miről 
beszélni. 
 
Dr.Béres Gábor háziorvos: Itt az a probléma, hogy azon vitatkoznak, hogy hogyan 
lehetne egy órával meghosszabbítani, meg egy órával előbb lerövidíteni a rendelési időt, 
miközben azt nem tudják, hogy párnap múlva ki lesz a működtető, aki szervezi az 
ügyeletet. Tehát szerinte ki kellene írni viharsebesen a közbeszerzést, „megnyeretni” 
valaki olyannal, aki hét közben 16 órát tud vállalni, hétvégén meg 24-et és akkor 
okafogyottá válik az egész. Szerinte lesz olyan vállalkozó, aki örül, hogy 16 órában 
dolgozhat. 
 
Dr.Papp Kálmán háziorvos: Két dologhoz szeretne hozzászólni, az egyik, hogy soha 
nem kapott egy meghívást sem. A másik az iparűzési adó, amiről említést tettek. Ő a 
feleségével két körzetet működtetnek egy vállalkozásban, ők túlmentek ezen a határon, 
és ők kaptak egy olyan ígéretet, hogy ez kompenzálva lesz. A kompenzálás annyi, mint 
amennyit képviselő úr kapott, tehát semmit. Tehát ők nem kaptak semmilyen 
kedvezményt. Ezt a variációt elutasítja és ő továbbra is ragaszkodik ahhoz a rendelési 
időhöz, ami eddig volt, mondja ezt úgy, hogy 20 évig tudott működni az ügyelet úgy, ő 
saját erőből meg tudta oldani, oldja már ezt meg más is, és ne mi akarjuk már kikaparni 
a gesztenyét Bárány doktornak. 
 
Polgármester: Béres doktor úrnak a következőket szeretné mondani; szerinte ez egy 
picit félreértés vagy tévedés, és ő azt gondolja, hogy nem azon vitatkoznak, hogy az 
edelényi orvosoknak a rendelési idejét – egyik nap az egyikét, a másik nap a másikét 
tolják meg és húzzák vissza egy órával. Szerinte a vitának nem ez az alapja, hanem az, 
hogy az edelényi és a környékbéli ellátottak biztosak lehetnek-e abban, hogy a nap 24 
órájában orvosi ellátásban részesülnek. Ehhez alapvetően szükség van arra, hogy az 
edelényi háziorvosaik valamilyen szinten próbáljanak valamilyen részt vállalni a saját 
betegeik ügyeletén keresztüli a 24 órás ellátásában. Úgy érzi, hogy Papp Kálmán doktor 
úrnak ez a teljes elutasítása picit már személyes dolog az új szolgáltatóval szemben, ő 
legalábbis úgy érzi, és egy másik válaszból picit ez sejlik ki, talán-talán ha más személy 
lenne. Annak idején, amikor gondban volt az önkormányzat, a jelenlegi szolgáltatójuk 
azt mondta, hogy vállalja és tartotta minden ígéretét, gyakorlatilag probléma nélkül 
működik az ügyelet azóta is, és garantálja, hogy ugyanúgy probléma nélkül fog folyni, 
bármilyen lesz a mostani megbeszélésnek a végeredménye, vagy talán utána folytatni 
tudják ezt, és nem színfalak mögött, hanem személyesen ezeket a beszélgetéseket. 
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Borza Bertalan képviselő: Sokadszor tárgyalják ezt az előterjesztést, és azt mondja, 
hogy gyakorlatilag nincs is előterjesztés, mert nincs is határozati javaslata. Loj Balázs 
alpolgármester úr azt mondta, hogy ő mérnök emberként, mások tanárként ebben nem 
tudnak állást foglalni. Ő állást tud foglalni, meg is tette minden egyes alkalommal ugyan 
úgy, mint ahogy döntést hoztak oktatási, szociális, gazdasági ügyekben. Ebben viszont 
azért nem tudnak döntést hozni, mert nincs a testületnek döntési kompetenciája. Ilyen 
egyszerű. Kezdeményezte a testület a múltkor a rendelési időknek a módosítását, arra 
megkapták a válaszokat, az ÁNTSZ állásfoglalásából egyértelműen kiderül, hogy a 
szerződés módosítása a szerződő felek együttes akaratát kell hogy tükrözze. Jelenleg 
van egy szerződött partnerük, ami nem is az edelényi önkormányzat, hanem a 
kistérségnek a partnere, tehát ezt a megkeresést sem érti, hogy miért pont itt 
csapódott le. Úgy gondolja, hogy a kistérségnél kell, hogy lecsapódjon. A többi 
válaszokkal meg az idevezető úttal szerinte teljesen felesleges foglalkozni, mert ezen túl 
vannak, a megoldásban kell gondolkodni. A megoldás szerinte az lenne, hogy a jelenlegi 
szolgáltató csak Edelényben szeretné módosítani a háziorvosi szolgáltatásnak az idejét, 
a rendelési időt. Bizottsági ülésen kérdezte, hogy a többi ellátó körzettel mi lesz, amire 
azt a választ kapta, hogy van, ahol egy héten kétszer rendel az orvos, mert ahogyan itt 
leírták nemcsak az edelényi betegeket kell ellátni ebben az időben, hanem menni kell 
Lakra, vagy Boldvára. Béres doktor válaszleveléből felolvas egy részt: „Anélkül, hogy 
megoldást tudnék adni, lehetőségként felvetett készenléti rendszerre, vázolnék ezzel 
kapcsolatban egy lehetőséget. Edelényben lépcsőzetes munkakezdéssel megvalósítható 
lenne a 7 órás kezdés, és a 17 órai lezárás, - ez volt a testület kérése. Azonban az 
ügyelet magában foglalja további 5 háziorvos területét, valamint a két gyermekorvosi 
körzetet is. Az edelényi felnőtt háziorvosok látnák el a további 7 körzet készenléti vagy 
ügyeleti tevékenységét is, nyilvánvalóan 7-től 8-ig, illetve 16-15 óráig. Ám legyen, de 
ekkor természetesen ezeket a körzeteket illetné az ügyelet finanszírozásának és nem 
orvosi munkabérének 10/128-ad része.” Logikus teljesen a felvetése számára és úgy 
gondolja, hogy emiatt nem itt és nem nekik kell tárgyalni, hanem a jelenlegi orvosi 
ügyeletet ellátó szolgáltatóval kell tárgyalnia. Ha ő ezen szeretne változtatni, akkor úgy 
gondolja, hogy az volna az alap, hogy megkeresi azokat a háziorvosokat, akikkel a 
rendelési időt módosítani kellene, és ebben az értelemben megpróbálni egy érdemi 
tárgyalást lefolytatni, és akkor lehet, hogy nem ott tartanának, hogy nem „mi” 
kezdeményeztük volna a rendelési idő módosítását, hanem pontosan a háziorvosok, 
amire nekik most csak rá kelletett volna bólintani. Úgy gondolja, hogy ez a megoldás, 
és a megoldáshoz vezető út. Az egy másik dolog, hogy a közbeszerzés miért nem lett 
kiírva, tudják, azért nem, mert a kistérség írja ki a közbeszerzést, mert Edelény Város 
Önkormányzata az ügyeleti ellátás feladatát átadta a kistérségnek. Ahhoz, hogy abban 
bármilyen módosítás legyen, vagy változás, minden egyes kistérségi társulási tagnak 
döntést kell hozni, és el kell fogadnia. Nem egyszerű ez, pláne nem úgy egy olyan 
településen, aki eddig sem finanszírozott semmit, és nem is nagyon érdekli a saját 
betegeinek az ellátása, illetve a lakóinak az ellátása.  
Azt is elmondta már többször, és nem akarja magát ismételni ebben az ügyben, hogy ő 
nem érez felelősséget se Lak ellátásáért, se Boldváért, sem Szendrőért, de sorolhatná, ő 
Edelényért érez felelősséget. Sajnos, hogy a jelenlegi jogrendszer olyan, hogy az 
önkormányzati törvény rájuk testálja ezt a feladatot, és ezen kívül semmilyen jogot nem 
kapnak mellé, hiszen a finanszírozást az OEP adja, a szakhatósági tevékenységet meg a 
Járási Hivatal látja el.  
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Ez egy róka fogta csuka, vagy csuka fogta róka ördögi kör, erre talán megoldásként és 
biztatásként talán annyit lát az államtitkár által megfogalmazott levélben, hogy a 
háziorvosi ügyeleti ellátás rendszerének és finanszírozásának felülvizsgálata az 
államtitkárság napirendjén van. Bízik benne, hogy hamarosan érvényesíteni is fogja és 
meg fog jelenni a valóságban, a természetben is, úgy a feladatellátást az 
önkormányzattól elveszi és központilag fogják megoldani, mint ahogy az egészségügyi 
ellátásnak a jelentős része kikerült az önkormányzatoktól. Itt érdemi vitát nem tudnak 
lefolytatni, mivel nincsenek döntési kompetenciában, és hozhatnak döntés bármit is, a 
szerződésmódosításhoz két fél egybehangzó akarata kell. Azt javasolja, hogy ezt a 
kezdeményezést a jelenlegi ügyeleti szolgáltató próbálja meg véghezvinni az ő 
elképzelése szerint mondja el, hogyan gondolta, mondja el, hogy neki ez milyen gondot 
jelent, esetleg hogyan tudná finanszírozni a többletidőt. Azért kérdezett rá a 
finanszírozásra, mert ha óraszámra van a finanszírozás, akkor nyilván OEP szerződést 
kell neki módosítani, és akkor csökken a finanszírozása. Ha a feladatellátáshoz 
létszámra történik a finanszírozás, akkor nyilván kevesebb ügyeleti időt lát el, mert 
jelentős megtakarítás képződik azáltal, hogy arra az időre nem fizet orvost, nem fizet 
ápoló személyzetet, aki vállalkozóként dolgozik, nem fog felmerülni költsége, abból a 
megtakarításból biztosan tud kompenzálni ott, ahol a segítséget várja, vagy ez irányba 
kéri. Nekik az az érdekük, hogy a közbeszerzési kiírás minél előbb megtörténjen. 
Reméli, hogy most már haladni fog, hiszen legutóbb leváltak már Szendrőtől is és már 
csak Edelény település körzetére történne az európai uniós közbeszerzési kiírás. Kéri, 
hogy e gondolatokat értékelje át mindenki, és anélkül, hogy most érdemben döntési 
kompetenciával bírnának, zárják le ezt a napirendet. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatást és információt szeretne adni magáról a feladat-
ellátási kötelezettségről, mert úgy látja, hogy a testületnél maga az ellátási 
kötelezettség, illetve a problémával való megbirkózás kérdése, és a feladatköre is 
kérdésessé vált. Az önkormányzati törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról 
szóló törvény egyértelműen a helyi önkormányzatok alap-, illetve kötelező feladatává 
teszi az egészségügyi alapellátásnak a megszervezését. Ez több fajta formában 
lehetséges, lehetséges közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott háziorvosok és 
asszisztensek közreműködésével, de nem ez az alapvető és bevett gyakorlat, hanem a 
vállalkozási forma. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 45 tagja (korábban 47) úgy 
döntött akkoriban, hogy az orvosi ügyeleti ellátást a társulásra telepítik. Azon túl, hogy 
túl nagy az ellátási terület, a legfőbb oka az volt, hogy ameddig a kistérségi társulások 
dotálva voltak, és a finanszírozásuk oly módon alakult, hogy voltak kvázi olyan 
működéshez rendelt, szabadon mozgatható, nem feladatfinanszírozáshoz kötött 
bevételeik, amelyből az önkormányzatok helyett be tudták tenni a kiegészítő összeget 
akár a szendrői ügyeletbe, akár az edelényi ügyeletbe, és ezt a társult 
önkormányzatoknak nem kellett befizetni. Addig ez egy nagyon nagy motiváció volt. A 
probléma ott kezdődött, amikor megalkották az új önkormányzati törvényt, új alapokra 
helyezték a társulások működését, illetve az önkormányzatok finanszírozását is, attól a 
ponttól kezdve a kistérségi társulásból egyéb feladatok, akár a pedagógiai 
szakszolgálaton keresztül, köznevelési, szociális alapellátási feladatok is kikerültek, 
onnantól kezdve gyakorlatilag forrás nélkül maradtak a kistérség, és onnantól okoz 
problémát magának az orvosi ügyeleteknek is a finanszírozása.  
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A közbeszerzéssel kapcsolatban; mikor 2017 elején kialakult az a helyzet, hogy az 
edelényi körzettel a szolgáltató felmondta a szerződést, illetve a szendrői körzetből 
folyamatosan jöttek a gondok, problémák, panaszok, akkor a társulási tanács többször 
tárgyalva úgy döntött, hogy jó, akkor kiírnak közbeszerzést egyben a társulás által 
ellátott két körzet területére, még hogyha részajánlat-tételi lehetőséggel is, hogy külön-
külön lehessen ajánlatot tenni az edelényi körzetre, és külön ajánlatot a szendőri 
körzetre. Született egy olyan társulási tanácsi határozat, majd ezt követően 
megszületett az a 45 települési önkormányzati képviselő-testületi határozat, melyben 
azt mondták a társult képviselő-testületek, mint a feladatellátás megszervezésre 
kötelezettek, hogy ilyen formában szeretnék továbbra is működtetni, indítsanak 
közbeszerzési eljárást, és ehhez biztosítsanak 20 Ft/fő összeget, hogy egyáltalán egy 
európai uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást le tudjanak folytatni. Technikailag, 
jogilag a feladat színvonalát tekintve egy óriási kihívás egy európai uniós értékhatárt 
elérő közbeszerzésnek a lebonyolítása minden oldalról, ajánlattevői oldalról is, de nem 
ez volt a gond. Kiválasztásra került a tanácsadói szervezet, elkezdték összeállítani 
Szendrővel közösen az adatok összegyűjtésével az ajánlattételi felhívást. A probléma 
szintjét jelzi az, hogy a mai napig 13 önkormányzat azt a 20 Ft/főt sem volt hajlandó 
kifizetni, ami ahhoz kellett volna, hogy a közbeszerzést meg tudják indítani. Ez az egyik 
része, és még talán ez a kisebb. A nagyobb problémát az okozza, tekintettel arra, hogy 
a kistérségnél egybeszámítási kötelezettség van, és a szolgáltatás becsült értékét a 
közbeszerzésnél a két körzet együtt adja, és a két körzet finanszírozását, ha összeadják, 
az 100 milliós nagyságrend egy év alatt, mert egybe kell számítani az NKA által utalt 
állami finanszírozást, illetve az önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulást 
is. A probléma az, hogy jelen pillanatban a szendrői körzetre vonatkozóan a hátraléka a 
társult önkormányzatoknak a szolgáltató felé 14 millió 500 ezer forint. Ennek egy része 
Szendrő sara, viszont egy közel 10 milliós tétel a többi maradék önkormányzatnak a 
sara. A problémát az okozza, hogy ha a kistérségi társulás megindítja a közbeszerzési 
eljárást, ahonnan akár Németországból is jöhet szolgáltató, és jobb esetben több 
ajánlat is érkezik, akkor pontozásos módszerrel ki lehet választani a jobbat, - és ha 
megköttetik egy olyan vállalkozási szerződés az ügyeleti feladatok ellátására, melyben 
az szerepel, hogy vagy határozatlan vagy határozott időre, hogy a határozatlan időre 
kötött szerződést 4 év becsült értékét kell összeszámítani, ami kb. félmilliárd forint. Ez a 
vállalkozási díj mértéke. Ha olyan vállalkozási szerződést kellene kötnie a társulásnak, 
ahol vannak szerződést biztosító mellék-kötelezettségek, illetve az első hónapra 
esedékes vállalkozói díjat a társulás nem, vagy nem határidőre fizeti meg, akkor a 
szolgáltató küld egy fizetési felszólítást, majd 15 nap múlva kibocsát egy fizetési 
meghagyást a társulással szemben, aminek az a joghatása, hogy nem kérdezi meg a 
bank, illetve a közjegyző, aki végrehajtja, hogy van-e pénzed, vagy nincs, mert ha 
elindítják a végrehajtást, akkor a kistérség számlájáról az összes pénzt lekapják. Ez 
vállalhatatlan volt. Egyrészt fedezetbiztosítás nélkül vállalkozási szerződést kötni 
öngyilkosság lett volna, illetve nem is mehettek volna bele, másrészt, ha meg is kötik a 
vállalkozási szerződést és 2-3 hónap múlva kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy a 
szolgáltató vagy bedobja a törölközőt, vagy nem dobja be, de benyújtja a fizetési 
meghagyást, vagy mind a kettő egyszerre, sokkal rosszabb helyzetben lennének, mint 
most. Most még legalább van ellátás, illetve még működik a társulás is, amely társulás 
nagyon nehéz helyzetbe került a hátralékok miatt, viszont a képviselő-testület úgy 
döntött két héttel ezelőtt, miután polgármester úr a 15 település polgármesterével leült 
tárgyalni, hogy essenek neki, és vegyék ki a 16 települést a társulástól, és Edelény 
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Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződéssel lássa el erre a 16 településre az 
ügyeleti feladatokat. Ennek a következő előnye van; az edelényi ügyeleti körzetben lévő 
16 önkormányzatból gyakorlatilag egyetlen egy olyan van, aki egy, maximum 2 havi 
díjjal szokott csúszkálni, ez Szendrőlád. Gyakorlatilag hónapról-hónapra érkeznek a 
kiegészítő támogatások és a vállalkozási díj  biztosított. Ezért ment ebbe az irányba a 
képviselő-testület, el is küldték az önkormányzatoknak, hogy fogadják el és december 
27-ig küldjék vissza a képviselő-testületi határozatokat arról, hogy ez a 16 település kér  
a társulásból, ezzel az orvosi ügyeleti feladat-ellátással, és úgy indítanak egy 
közbeszerzési eljárást erre a 16 településre, hogy ne veszélyeztesse a feladatellátást, 
akár a társulás pénzügy létezését a szendrői körzetben kialakult helyzet. Az elmondottak 
alapján mondhatják, hogy az edelényi körzet jobb helyzetben van a szendrőihez képest. 
Birkóznak a feladattal, az igaz, hogy ebből a 45 településből, aki a járásban, illetve a 
kistérségben található, ebből 10-12 település egyéb pénzügyi helyzeténél fogva nem 
foglalkozik a kérdéskörrel. Ha csak egyetlen egy település nem fogadja el a társulási 
megállapodás módosítását, akkor gyakorlatilag egy évet kell várni arra, hogy valaki 
abból kiváljon, mert a szabályok alapján június 30-ig kell bejelenteni és év végével lehet 
kilépni, de annak még vannak vagyonmegosztási kérdései és olyan vonzatai, ami a 
problémát fokozza. Azért mondta mindezt el, mert gyakorlatilag arról kellett dönteni, 
hogy fedezet nélkül vállalnak kötelezettséget, és majd a közbeszerzés megindításakor 
valótlanságot állítanak azzal, hogy a fedezet rendelkezésre áll, mert addig nem is 
indíthatnak közbeszerzést, vagy nem indítják el és megpróbálják működőképes formába 
átgyúrni ezt az egész rendszert. A feladatellátás szervezésére áttérve szeretné 
visszaolvasni, amit doktor úrék az együttes levelükben hivatkoznak, hogy a háziorvosi 
szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, - tehát ez kötelező 
mondat eddig, - kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati 
társulás, vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy a./ a 
közreműködésre nem tart igény, vagy  b./ feladat-ellátási szerződés keretében más 
szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti 
feladatok teljes körének átadására, és úgy ahogy a Népegészségügy részéről Csukerda 
Anikó elmondta, a esetükben ebben az átmeneti időszakban az a helyzet állt elő, hogy 
maga a társulás kötött finanszírozási szerződést és rendelkezik működési engedéllyel, 
valamint ehhez az egészségügyi szolgáltatás nyújtáshoz vesz igénybe közreműködési 
szerződés alapján egészségügyi tevékenységgel foglalkozó vállalkozót. Tehát a jövőt 
tekintve, amennyiben nem lenne szoláltató, aki ezt végzi, és előállna az a helyzet, hogy 
meg kell oldani az ügyeleti ellátást, úgy gondolja, hogy a Népegészségügynek nem 
lenne más lehetősége, mint amit a jogszabály előír, tehát a kijelölés lép érvénybe, ami 
gyakorlatilag megint egy kényszerhelyzetet szül. Azon vannak, hogy a közbeszerzés 
mihamarabb ki legyen írva, és mivel ez nyílt eljárás, várják majd az ajánlatot a 
közbeszerzésre vonatkozóan, és remélik, hogy hosszú távra megoldódik ez a probléma. 
 
Polgármester: Ez lett volna a kérdése az ÁNTSZ-hez, hogy mi van, ha. Hogy értse 
mindenki, nem konfliktust szeretnének gerjeszteni, hanem megoldást keresni arra, hogy 
kivétel nélkül mindenki, aki ebben szerepel azt a részt vállalja el, amit úgy gondol, hogy 
el tud vállalni. Szándékosan nincs határozati javaslat, mert egyetlen egy határozati 
javaslatot lehetett volna hozni, mégpedig azt, hogy kezdeményezik a társulásnál az 
összes szerződés felmondását és kiszállnak az orvosi ügyeletből, és akkor életbe lép az. 
Ez az egy határozati javaslat lehetett volna. 
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Loj Balázs alpolgármester: A polgármester úr által elmondottak és a jegyző úr által 
felvázoltak csak megerősítették abban, hogy sem kompetenciájuk, sem szakértelmük 
nincs ahhoz, - ő legalábbis nincs otthon sem az egészségbiztosítási alap 
finanszírozásainak a szabályaiban, sem az idevonatkozó kormány és minisztériumi 
rendeletekben, - hogy ebben állást tudjanak foglalni. Amikor oktatási, szociális ügyekről, 
vagy intézmények működéséről beszélnek az önkormányzatnál, akkor tulajdonképpen 
önkormányzati vagyongazdálkodásról és azok működtetéséről, intézményeinek 
működtetéséről döntenek, és akkor tudnak dönteni. Ő az, aki nem szokott tartózkodni 
semmilyen ügyben. Ebben az ügyben, ha döntést kellene hozni, akkor tartózkodna, 
mert továbbra is az a véleménye, hogy itt minden félnek, legyen az az orvosi ügyeletet 
ellátó vállalkozás, vagy legyenek azok a háziorvosok, gyermekorvosok, itt minden félnek 
egyet kellene értenie ahhoz, hogy megoldás szülessen, vagy valamilyen más megoldás 
formájában, de mindenki bele kell, hogy menjen abba, hogy ellássák az Edelényben 
lévő betegeket, a lakosokat. Továbbra is azt mondja, hogy tovább kell vinni a 
tárgyalásokat, és a két érintett félnek kell megegyeznie. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Félreértett egy dolgot, amikor a 40 és 42 órát mondta, 
hogy nem változik a dolog, és ez így azért érdekes és rontja a helyzetet, hogy a többi 
körzetnek az ügyeletét is el kell látni. A finanszírozás tekintetében számolgatva, 
ugyanaz az óra, és ha együtt egyezkednek erre az órára, megint ott vannak, hogy 
igazából a 40 órára a háziorvosok megkapják a fizetésüket, majd az ügyeletből is, ez 
kettős finanszírozásnak tűnik ez a része, és azt gondolta, hogy plusz 2 óráról beszélnek. 
Azt gondolja, hogy egyeztetés kell mindkét fél részéről, és a megoldást minél hamarabb 
megtalálni. 
 
Borza Bertalan képviselő: Jelenleg az orvosi ügyelet ellátása a kistérséggel van 
szerzősében, ők a kistérségnek tagjai, az abból való kilépés hosszadalmas folyamat 
lenne, ugyan úgy jóvá kell hagyni minden egyes benne lévő településnek, tehát 
leghamarabb egy év múlva tudnának kilépni. Nem hiszi, hogy ez a járható út a jelen 
helyzetben. A járható út mindenképpen a párbeszéd, talán most itt, ha késve is, de 
elkezdődik. Most is azt javasolná, mert úgy látta, hogy a Béres doktor által 
megfogalmazottakban, a Dr. Papp Kálmán által elmondottakban is benne van a 
kompromisszumkészség, ez a kompromisszumkészség pediglen a jelenlegi szolgáltató 
és a háziorvosok között kell, hogy megszülessen, mert úgy látja, hogy közelben lakó 
orvos kellene, aki bizonyos időnként orvosi ügyeletet tudna vállalni 16:00 órától 17:00 
óráig. Nem hiszi, hogy ezt értelmes megoldásban gondolkodó és akaró emberek között 
nem lelhet megtalálni, és átmeneti jelleggel erre megoldást találni. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy három héttel ezelőtt elfogadták a társulási 
megállapodás módosítását, mely szerint 2018. július 1-jétől az orvosi ügyeleti 
feladatokat nem a kistérség keretei között látja el. A határozatot komplett 
előterjesztéssel megküldték mind a 45 önkormányzat részére, jó néhány önkormányzat 
már el is fogadta a megállapodás módosítást. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
közbeszerzési eljárást meg tudják indítani. Úgy gondolja, tekintettel arra, hogy a 16 
érintett önkormányzat polgármestere egyetértett abban, hogy csinálják tovább Edelény 
feladatellátása keretében, de a társuláson kívül, a többi településnek pedig nem érdeke 
az, hogy ezt ne engedje, mert nekik továbbra is a jelenlegi módon fogják, - legalábbis 
még egy ideig – ellátni. 
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Úgy gondolja, hogy még ebben az évben a társulási megállapodás módosítását el fogják 
fogadni a képviselő-testületek. Azon vannak, és ezután is  hetente kétszer minden 
önkormányzatot hívnak, hogy kapják meg december 27-ig az összes határozati 
kivonatot. Ennek egyetlen egy nagyon kormoly hatása lesz, amiről a képviselő-testület 
döntött három héttel ezelőtt, onnantól kezdve nincs társulás, onnantól kezdve Edelény 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az, aki a feladat-ellátás formájáról fog dönteni, 
ha szükséges, egészségügyi szakértőt is hívhatnak, de valószínűleg itt a 
kompromisszum az, ami a megoldást jelenti. 
 
Polgármester  kérdezi a ÁNTSZ képviselőjétől, hogy a múcsonyi és a kazincbarcikai 
körzet törvénytelenül működik-e? 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: Erre 
azt tudja válaszolni, hogy a szolgáltató megoldja. 
 
Polgármester: Tehát nem törvénytelenül működik? 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: Ők 
17:00 órától vannak, és megoldja a szolgáltató, tudja biztosítani a szolgáltatást. 
 
Polgármester: Melyik szolgáltató? A háziorvos 17:00 óráig? 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: Az 
ügyeleti szolgáltató. 
 
Polgármester: Az önök kompetenciája és az önök feladata, hogy 0 órától 24 óráig 
legyen orvosi ellátás. Az ügyeleti szolgáltató 17:00 órától szolgáltat. 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: Nem 
szeretne neveket mondani, van, ahol a szolgáltató ül be arra az egy órára, tehát 
megoldja. 
 
Polgármester: Annyit szeretett volna csupán megtudni, hogy van-e törvényi akadálya. 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: 
Zavarban van, mert neki is megvan erről a saját véleménye. Mint engedélyező hatóság 
részéről azt mondhatja, ami a kompetenciájába belefér. Nyilván itt óra ide, óra oda, 
hogy ki oldja meg reggel azt az egy órát, itt finanszírozói oldalról is módosításokról van 
szó, szolgáltatói oldalról is. Nem egyszerű, az biztos, hogy úgy az engedélyes, és mind a 
közreműködő szolgáltató együtt karöltve kell, hogy ezt a problémát megoldja. 
 
Polgármester: Tehát lezárhatják úgy a beszélgetést, hogy ha megvan mind a két 
oldalról a megfelelő hozzáállás és jóindulat, akkor minden megoldható. 
 
Csukerda Anikó Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály képviseletében: 
Szerinte igen. 
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Polgármester: A napirendet lezárni javasolja határozathozatal nélkül, mert nyilván itt 
még futni kell egy-két kört, akár három-négy kört is egymással, természetesen a 
háziorvosokra, az önkormányzatra és a jelenlegi szolgáltatóra gondol, ahhoz hogy 
tudjanak találni egy kompromisszumos megoldást, mert meggyőződése, hogy 
mindenkinek ez az érdeke. Ha esetleg akkor sem tudnak egymással megegyezni, akkor 
nyilván lehet másféle módon is gondolkodni az orvosi ügyelet biztosításáról. 
 
Megköszöni a doktornők, és doktor urak részvételét a képviselő-testületi ülésen. 
Ezt követően az ülést bezárta. 
 
  

K.m.f. 
 

 
       
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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