
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. május 24-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. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről  
 
2. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
3. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 
 

4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 

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

 
6. A közterületi térfigyelő kamera rendszerről 

 
7. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére 

pályázat  kiírásáról 
 

8. Kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
 

9. Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény társasházzá 
nyilvánításáról 

 
10. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megindításáról 

 
Zárt ülés: 
 
Iparterület kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről 

 
 

E d e l é n y, 2018. május 24. 
 

                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-én a 

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

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

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

 
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
62./ számú előterjesztésnél:       
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 

Dr.Mecser Tamás BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitány-helyettes 
Soltész András Edelényi Városi Rendőrkapitányság 
vezetője 

 
63./ számú előterjesztésnél:       
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről 
 

Kulcsár László Divízióvezető - ÉRV. ZRt. 
képviseletében 

 
64./ számú előterjesztésnél:      
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról   

Vizi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. 
képviseletében 

 
65./ számú előterjesztésnél:      
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
     Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bolcsőde vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő  
jelen van.  
 
Napirend előtt az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: 
A 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított polgármesteri keret terhére 20.000 Ft 
támogatásban részesítette a Rákóczi Szövetséget beiskolázási program megvalósítása 
céljából, továbbá 100.000 Ft támogatásban részesítette az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt az edelényi mentőállomás autói felszereltségének javítása céljából. 
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Ezek után az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről  
 
2. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
3. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 
 

4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 

5. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának, 
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul 
vételéről 

 
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

 
7. A közterületi térfigyelő kamera rendszerről 

 
8. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére 

pályázat  kiírásáról 
 

9. Kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
 

10. Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény társasházzá 
nyilvánításáról 

 
11. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megindításáról 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Iparterület kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről 

 
Javasolja napirendről levenni a „A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 
mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének 
elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének 
tudomásulvételéről” szóló 66./ sorszámú előterjesztést, mivel a könyvvizsgálói jelentés az 
ülés megkezdése előtt érkezett meg, a bizottságok érdemben nem tudták megtárgyalni és 
a képviselő-testület tagjainak sem volt lehetősége elolvasni. 
 
A napirendről való levételt elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 
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. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről  
 
2. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
3. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 
 

4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 

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

 
6. A közterületi térfigyelő kamera rendszerről 

 
7. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére 

pályázat  kiírásáról 
 

8. Kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
 

9. Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény társasházzá 
nyilvánításáról 

 
10. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megindításáról 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Iparterület kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről 

 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: kapitányságvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Borza Bertalan képviselő: Az elmúlt évben, amikor a képviselő-testület tárgyalta a 
rendőrség beszámolóját, akkor úgy fogalmazott, hogy nem irigyli az edelényi rendőr-
kapitányt, mert azon az eredményen, amit a múlt évben be tudott mutatni, már nem 
nagyon lehet javítani, illetve nagyon nehéz lesz. Azzal kezdené, hogy ehhez gratulál, mert 
nagyon szépen sikerült rajta javítani, és úgy gondolja, hogy ebben nagyon sok munka 
van. Kiemelné a prevenciót, és biztos abban, vannak összefüggések abban, hogy évek 
óta fut a Dada-program, az iskolarendőr program. Az anyagban nem olvasott a kábítószer 
bűnözésről, gyakorlatilag nem lehetett beszámolni, nem olvasott a beszámolóban ilyet, 
sem terjesztésről, sem birtoklásról, mert nem volt ilyen. Kiemelte kapitány úr a 
beszámolóban a körzeti megbízottaknak a munkáját, amit szintén a prevencióhoz lehet 
venni, hiszen az ő kapcsolattartásuk a lakosságon keresztül információgyűjtése, 
helyismerete nagyban segíti a munkát, és a megelőző tevékenységet. Kiderül a 
beszámolóból, hogy a járőrszolgálat 50 %-át gyalogosan teljesítik a rendőrök. Ez érződik 
a városban, a lakosság körében is, mert kapott olyan visszajelzéseket, hogy feltűnnek a 
rendőrök nemcsak a főutcán, hanem a mellékutcákon is. Látják elgurulni a rendőrautót 
mellékutcákban éjszaka, csöndben. Az látszódik, hogy egy nagyon szervezett munka 
folyik itt, és ha hozzáveszi azt is, amiről az országos rendőrfőkapitány nyilatkozott, hogy 
ahhoz, hogy a túlórák megszűnjenek, négyszer-annyi rendőrre lenne szükség,- azért ez 
egy nagyon komoly, feszített munkát jelent, amihez a maga részéről mindenképpen 
gratulálni tud. Balogh János vezérőrnagy, akit a belügyminiszter országos főkapitánynak 
jelölt, úgy nyilatkozott, hogy egy jól működő, jól szervezett rendőrség munkájának az 
irányítását kell átvenni, amelyen már könnyebb rontani, mint javítani. Úgy hiszi, az 
edelényi rendőrkapitány is ebben a helyzetben van, mert az eredményeken könnyebb 
rontani, mint javítani. Azt kívánja, hogy legalább szinten tudja tartani az eredményeket a 
rendőrség, és ha sikerül, jövőre még javítsanak ezen. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Azt hiszi, egyetérthetnek abban képviselőtársaival, hogy ha 
megnézik azt a folyamatos rendőri jelenlétet, ami Edelény utcáit jellemzi hosszú évekre 
visszamenőleg, vagy megnézik a bűneseteknek a csekély számát, ami évről-évre javuló 
tendenciát mutat, csökkennek a bűncselekmények, azt mondhatja, hogy Edelény élhető 
kisváros, és ebben nagy szerepe van az Edelényi Rendőrkapitányságnak, az ott dolgozó 
állományi dolgozóknak. Ezúton is szeretné megköszönni kapitány úrnak és a dolgozóknak 
az áldozatos munkájukat. Látja, hogy a garázdaság az a bűncselekmény-típus, aminek 
magas a száma.  
 
Szoktak beszélgetni testületi üléseken akár a garázda, akár a rongálásos különböző 
bűncselekményekről, és hiszi azt, hogy az önkormányzat és a rendőrkapitányság további 
közös, és ugyanilyen kiváló együttműködésével ezen az adaton is majd javítani tudnak. 
Mindent megtesznek polgármester úr vezetésével és képviselőtársaival, hogy külterületi 
kamerákat állítsanak fel, közterület-felügyeletet állítottak fel és mindezekben a rendőrség 
mindig partner volt. Ezt még egyszer köszöni a város lakossága nevében is. 
 
Dr.Mecser Tamás BAZ. Megyei Rendőr-főkapitány helyettes elmondja, hogy a 
kapitányság hozta az évek óta elvárt és tőle megszokott eredményeket. Ez a kapitányság 
szellemiségében benne van, összehasonlítása van a megye többi településével, és amit 
kiemelne, az a reagáló képesség, ahogy reagálnak az eseményekre, érzékenyek a 
bejelentésre, ha komolyabb bűncselekmény van, mindenki megmozdul, azonnal mennek 
benne.  
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A garázdaságok száma számára mást jelent, mint egy átlag olvasónak, tehát bárhol 
járnak, látják azokat a magatartásokat, amik fölháborítóak, és nagyon sokszor nem látnak 
rendőrt, aki intézkedne. Az, hogy a garázdaságok száma magas, azt jelenti, hogy ezekre 
az eseményekre reagálnak, ügyet csinálnak belőle, és ezeket az embereket próbálják 
visszatartani attól, hogy később hasonló cselekményeket ne kövessenek el. Valahol ez azt 
jelenti, hogy nyitott szemmel járnak és lekezelik ezeket az eseményeket. Ez 
mindenképpen példaértékű, mert annál rosszabb nincsen, amikor az emberek azt látják, 
hogy valami olyan történik, ami megbotránkoztatja őket, és senki nem intézkedik, senki 
nem csinál semmit. Viszont csak rendőri munkával ezek az eredmények nem lehetnének 
elérhetők, minden lakosnak, minden tisztességes polgárnak kell a segítsége és a 
hozzáállása. Külön köszöni azt a szemléletet, ahogyan reálisan látja képviselő úr is és a 
testület is a munkájukat, és ténylegesen a tőlük elvárható eredményességet várják, 
törvények betartásával, tiszteletével a lehetőségeikhez képest kérik tőlük, hogy 
működjenek, és amennyiben segítségre van szükség és kapitány úr olyan problémát 
észlel, amire azt mondja, hogy helyben nem biztos, hogy kezelhető, abban pedig 
részükről minden segítséget meg fog kapni. 
 
Polgármester: Alpolgármester úr és Borza Bertalan képviselő úr hozzászólása kapcsán 
elmondja, hogy úgy értékeli az elmúlt időszakot, mely időszak már néhány évre 
taksálható, hogy sajnos a kábítószer-fogyasztás is belejátszik a garázda jellegű dologba. 
Főleg a fiatalok bulija után, hétvégén a hajnali órákban, amikor mennek haza és éppen a 
kukával elkezdenek birkózni, vagy a virágosládával, és kiderül, hogy ők az erősebbek. Azt 
gondolja, valahol összefügg ezzel. Ez egy rendkívül nehéz feladat, ennek a megelőzésére 
tudják, hogy rengeteg energiát fordít a főkapitányság is. A prevenció, a megelőzés 
kapcsán elmondja, hogy éppen a képviselő-testületi ülés előtt váltott szót arról 
főkapitány-helyettes úrral, hogy az egyik nyertes EFOP-os pályázatban 70 rendezvényt 
szeretnének közösen lebonyolítani. Ez a járás 15 általános iskoláját érintené, és mind a 
15 iskolában 5-5 bűnmegelőzési napot kellene tartani ennek keretében ugyanúgy, mint 
ahogy a rendőrség is, a megyei kapitányság, edelényi kapitányság, próbálnak ők is ennek 
érdekében a tőlük telhetőt megtenni. Megemlít egy másik pályázatot is, amiben lesz egy 
elég jelentős térfigyelő kamerarendszer kiépítése, ami szintén rendkívül fontos ebből a 
szempontból, illetve a már elkövetett cselekmények utóéletével kapcsolatban fontos 
tényező lehet. A gyors reagálásra személyes tapasztalatát is el tudja mondani, nem egy 
alkalommal fordult elő, hogy kapitány urat hívta telefonon, hogy éppen mit látott. A 
legutóbbi három nappal ezelőtti volt, és a rendőrségi autó 3 perc alatt ott volt, amikor 
jelzett olyan dolgot, ami nem odavaló volt a Borsod ABC előtti területen.  
Az ebben való intézkedést is köszöni. Kapitány úrnak és a rendőrség minden 
munkatársának megköszöni a munkáját, és Köszönetét fejezi ki a megyei 
főkapitányságnak is és dolgozóinak, helyettes úrnak és főkapitány úrnak. 
 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
49/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a város közrend- és 

közbiztonságának helyzetéről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi 
Rendőrkapitányság 2017. évi Edelény város 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót a határozat mellékleteként  elfogadja. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2017. évben a közrend- és közbiztonság 
érdekében végzett eredményes munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a 49/2018.(V.24.) határozathoz 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester megkérdezi az ÉRV. Zrt. képviseletében jelenlévő Kulcsár László urat, 
hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Kulcsár László divízióvezető nem kívánt szóbeli kiegésztést tenni. 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – hozzászólás, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a vízi-közművek 
üzemeltetéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2017. évi ivóvíz-, és 
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Edelény város 
területén” szól, és a tájékoztatót a határozat 
mellékleteként  tudomásul  veszi. 

2. Képviselő-testülete megköszöni a vízi-közmű 
üzemeltetőjének Edelény városban 2017. évben végzett 
tevékenységét. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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Melléklet az 50/ 2018.(V.24.) határozathoz 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester megkérdezi a Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletében jelenlévő Vízi 
Tibornét, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletője nem kívánt szóbeli kiegésztést 
tenni. 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő felvetette, hogy a temetőben megszaporodtak a 
viráglopások, ezért jó lenne egy térfigyelő kamerát elhelyezni az ilyen cselekmények 
visszaszorítása érdekében. Volna-e erre lehetőség valamilyen pályázatból? 
 
Polgármester válasza, hogy most nem lát olyan pályázatot, amelyből a 
kamerarendszert a temetőben bővíteni tudnák. Az a képviselő-testület döntésétől függ, 
hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor bekerüljön, akár képviselői javaslatra, hogy a 
temetőben kiépítésre kerüljön a kamerarendszer. 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a városban végzett temetkezési 

szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a városban végzett temetkezési szolgáltatással 
kapcsolatos feladatellátásról szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a 
Kerékgyártó és Társa Kft. Edelény városban végzett 2017. 
évi temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 
szóló beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja. 
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Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a szolgáltatónak a 
színvonalas feladatellátásért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: üzemeltető, osztályok 
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Melléklet az 51/2018(V.24.) határozathoz 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – hozzászólás, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a határozat 1. 
mellékleteként jóváhagyja. 

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

Okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal, 2018. július 1. 
Felelős:   polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1. mellékelt az 52/ 2018.(V.24.) határozathoz 
 
Okirat száma: 1/M/2018. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2017.06.22. napján kiadott, 1/A/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján – a …/2018.(…….) határozatra figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat 

lép:  

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében” 

 
2. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.Óvoda esetében:  

Edelény, Abod, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási 
területe.  

 
Jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, 2018. …………... 

P.H. 
 
 

Molnár Oszkár 
polgármester 
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2.mellékelt az 52/ 2018.(V.24.) határozathoz 
Okirat száma: 1/A/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.2. ... A költségvetési szerv 
1.2.1. .. megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

1.3. .. A költségvetési szerv 
1.3.1. . székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 
1.3.2. . telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  3780 Edelény, Mátyás király út 1. 

2  3780 Edelény, Bányász út 2. 

3  3780 Edelény, Árpád út 41. 

2. ... A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.2. .. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01. 

2.3. .. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. .. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

2.3.2. .. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

2.4. .. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda 

3780 Edelény, Borsodi út 34. 

 

3. ...A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.2. .. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.2.1. .. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. .. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

3.3. .. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.3.1. ..  megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

3.3.2. .. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

4. ................ A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.3. .. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.4. .. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban 
meghatározott óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő 
feladatokat. 
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban 
hallássérült – nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus 
gyermekek ellátása. 

4.5. .. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.6. .. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

4.6.1. . Óvoda esetében:  
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Edelény, Abod, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási 
területe.  
 

4.6.2. .  Bölcsőde esetében: 
 

Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, 
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, 
Galvács, Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, 
Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, 
Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, 
Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, 
Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, 
Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések közigazgatási területe. 

5. ................ A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

5.3. .. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti 
jogviszony 

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

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 
Vállalkozás jellegű 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.2. .. A köznevelési intézmény 
6.2.1. .. típusa: óvoda-bölcsőde 
6.2.2. .. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. 
pontjában meghatározott óvodai nevelés 

6.2.3. .. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás 
alapján az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István király útja 49.) látja el. 

6.3. .. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 

1 óvodában Edelény, Mátyás király út 
7/a szám alatt 

 40 fő 

2 az óvodában Edelény, Mátyás király út 
1. szám alatti telephelyen 

 100 fő 

3 az óvodában Edelény, Bányász út 2. 
szám alatti telephelyen  

 25 fő 

4 az óvodában Edelény, Árpád út 41. 
szám alatti telephelyen 

 52 fő 

5 a bölcsődében Edelény, Mátyás király 
út 7/a szám alatt 

 38fő 

6.4. . A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 

vagyon 
használati 

joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

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

óvodai nevelés, 
bölcsődei 

ellátás 

2 
3780 Edelény, Mátyás király út 
1. 175/2. használati jog óvodai nevelés 
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3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. használati jog óvodai nevelés 

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

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében 
igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az alapító okiratnak az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
2018.05.24. napján kelt, 2018. július 1. napjától alkalmazandó 1/M/2018. 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: …………………………………………………….. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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5./ 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 67./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő kérdése a rendelettel kapcsolatos, amit megalkottak. Kérdezi, 
hogy milyen tapasztalatok vannak, történtek-e már ez ügyben valamilyen intézkedések, 
illetve olyan megnyilvánulás, ami miatt bírságot, vagy valamilyen szankciót kellett 
alkalmazni. Másik kérdése a Császtai úton, a katolikus templommal szemben lévő kínai 
üzletnek a nyitvatartási feliratával kapcsolatos, hogy az mennyire felel meg az 
érvényben lévő rendeletnek. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Kérdése, hogy tulajdonképpen szigorítottak a rendeleten 
azáltal, hogy a közigazgatási bírságot felvették, és súlyosabban szankcionálható? 
 
Dr.Vártás József jegyző válaszában elmondja, hogy a közterület-felügyelők ebben az 
évben is megkezdték a helyszíni ellenőrzéseket, és bejelentés, hivatalból történő eljárás 
keretében megindultak a felszólítások kiküldése. A rendelettel összhangban a határidő 
kitűzést követően, amennyiben nem végzik el a tulajdonosok, illetve az 
ingatlanhasználók a kötelezvényben foglaltakat, abban az esetben bírságolnak. A tavalyi 
évben több száz felszólítás ment ki, elég sok határozatot hoztak, sok esetben 
bírságoltak is, volt, aki önként megfizette a bírságot, volt, akinél végrehajtás keretében 
sikerült behajtani. Ebből is látható, hogy próbálják szigorúan érvényesíteni ezt a dolgot. 
A legtöbb ilyen ügy a gazos ingatlanokhoz kapcsolódik, folyamatosan érkeznek a 
képviselőktől is a megkeresések, melyeknek soron kívül igyekeznek eleget tenni. Tehát 
folyamatos ez a tevékenység, illetve folyamatosan próbálnak érvényt szerezni a 
rendeletnek. A felirathoz kapcsolódóan azt tudja elmondani, hogy várhatóan a júniusi 
rendes ülésen fogja a képviselő-testület megtárgyalni a településkép védelmi 
rendeletet. Jelen pillanatban nincs olyan jogszabályi rendelkezés, mely alapján kötelezni 
tudnák a tulajdonost, hogy a cégfeliratot a kerítésről szedje le, illetve illeszkedő 
formában helyezze azt ki. Úgy gondolja, hogy a későbbiekben, amennyiben a település-
kép védelmi rendeletet a testület elfogadja és hatályba lép, azt követően lesz módjuk 
arra, hogy kötelezést bocsássanak ki arra vonatkozóan, mert valóban csúnya az a felirat 
a kerítésen, - legalábbis színben, ami nem illeszkedik a környezethez, és a Római 
Katolikus templommal szemben finoman szólva sem mondható illeszkedőnek. A 
bírságokkal kapcsolatosan nincs változás, itt jogszabályi környezetváltozás miatt van 
szükség a rendelet pontosítására, de a közigazgatási bírságolás intézménye eddig is 
része volt a rendeletnek. Bírságoltak is, és igyekszenek a jövőben is, és ha nem érhető 
el a célja és a rendelet nem megvalósítható, a bírságolást is alkalmazni fogják. Több 
esetben nyilván ezek konfliktust eredményeznek, de igyekeznek szakmailag megfelelően 
kezelni. Sajnos van olyan eset, amikor nincs más út, végig kell menni, és bizony volt 
több olyan eset, ahol többszintű és egymást követő eljárásokban elég sok bírságot 
szabtak ki, mire a tulajdonosok eljutottak odáig, hogy a tulajdonostársak fogjanak 
össze, és tegyék rendbe az ingatlant.  
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Ez általában azon elhagyott, elhanyagolt ingatlanoknál szokott jelentkezni, ahol több 
tulajdonos van öröklések miatt és senki nem akarja felvállalni a költségeket, de 
próbálnak hatékonyak lenni ezen a területen is. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő a rendelet-tervezettel teljesen mértékben 
egyetért, azonban kétségek merülnek fel benne a tekintetben, hogy ha a Borsodi 
Közszolgáltató Kft-től nem tudják megkövetelni azt, hogy a közterületen legyen levágva 
a fű, és legyen rendben, akkor a lakosság felé a bírságok nem teljesen jogosak a 
részükről. Valamit csinálni kellene, hogy a Kft. a közterületeket maximálisan tartsa 
rendben, és nemcsak a központban, hanem a körzetekben is. A városközpontban, ahol 
forgalom van, tűzoltásként levágták a füvet, de meg kell nézni, hogy a város egyéb 
részein milyen munkát végeznek. 
 
Polgármester képviselő asszony véleményével teljes mértékben egyetért, talán 
annyiban nem, hogy szerinte a belváros sincs rendben, és már többször előfordult, hogy 
kérte ügyvezető urat, hogy menjen ki vele helyszínre, és kérte, hogy melyik területet 
tetesse rendbe a belvárosban. Azt is kérte, hogy ma reggel kezdjen ott a fűkaszáló 
brigád. Megnézte a helyszínt, de nem történt semmi. Azt gondolja, hogy a Kft-nél most 
már óriási problémák vannak, és úgy látja, hogy ez a helyzet túl sokáig nem tartható, 
drasztikus és sürgős lépésre lesz szükség a képviselő-testület részéről. A képviselő-
testület és a Kft. az edelényi lakosságért van, és tudomásul kell vennie mindenkinek, - 
és nyílván, akinek nem inge, nem veszi magára, - hogy ha valaki elvállal egy 
megbízatást, akkor azt a feladatot a város lakosságának az érdekében maximális 
erőfeszítéssel el kell végeznie. A május 31-én tartandó rendkívüli testületi ülésen 
szerepelni fog a Kft. beszámolója, ahol nagyon sok mindenről szeretne beszélni, ahol a 
testület ki fogja ezt a témát „vesézni”. 
 
Béres Tibor képviselő: A rendelet-tervezethez visszatérve, egyetért ő is azzal, hogy a 
rongálásokat és azokat a viselkedési formákat, amiket tapasztalnak, azokkal együtt ki 
kell egészíteni a rendeletet. Azért tette fel a kérdését, hogy érezzék a lakók is azt, hogy 
nem azért alkotják meg ezt a rendeletet, mert nekik ilyen kedvük van, hanem rájuk 
kényszeríti az élet, és kéri a lakosság együttműködését is, hogy ha már ilyen városban 
élnek, és elkövetnek azért mindent, hogy minél kulturáltabban élhessenek ebben a 
városban, hogy vigyázzanak rá, és a virággal beültetett részeken nem menjenek át. 
Tudja, egyszerűbb átmenni a legegyenesebb úton, de ha egyszer a járda nem arra 
„megy” tiszteljék azoknak a munkáját, akik odaültették és gondozzák a növényeket. 
 
Polgármester: Igen, van néhány hely a belvárosban, ahol ez nyomon követhető, 
alapvetően az egyik a Hősök szobránál, ahol ez kardinális kérdés. A napokban beszéltek 
arról, hogy láncos módszerrel megpróbálják lekeríteni a szobor környékét, de a 
tapasztalat az, hogy a láncon meg át fognak lépni az emberek, de majd meglátják mi 
fog  történni. 
Ezt követően – mivel további hozzászólás nem lévén - a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2018.(V.24.) 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: 
 
1. § Edelény Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 
19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 

„(1)  E rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás elkövetőjével szemben ezer Ft-tól ötezer Ft-ig terjedő 
helyszíni bírság, vagy közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási 
bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes 
személyek esetén kettőszázezer forint, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forint.” 

 
 

2. § A Rendelet a következő 9/A. §-al egészül ki: 
„9/A. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
valósít meg az, aki a városban elhelyezett utcabútorokat nem 
rendeltetésszerűen használja, vagy azt beszennyezi.” 

 
3.§ Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba. 

 
 
 

    Dr. Vártás József                                     Molnár Oszkár  
               jegyző                      polgármester 
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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 történő kifüggesztéssel 2018. 
május 24. napján. 

                Dr. Vártás József 
                jegyző 

 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterületi térfigyelő kamera rendszerről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő: Az anyagban az szerepel, hogy 16 db kamera került 
kihelyezésre, és ebből 4 db a Kenderföldre, tehát a kameráknak az egynegyede került 
oda, és elég közel is egymáshoz. Arra lenne kíváncsi, hogy mi indokolja ezt, és hogy a 
rendőrség bevonásra került-e, ugyanakkor megjegyzi, hogy Finkén és az Egresen 
egyetlen egy kamerát lát kihelyezve. Tisztában van azzal, hogy ez egy szándék, és első 
lépése egy folyamatnak, elhangzott el, hogy a temetőre is jó lenne egy, de még nagyon 
sok helyre. Úgy gondolja, hogy ezek a kamerák oszlopokra lesznek szerelve, és 
elképzelhető, hogy nagy látószögű, és 360 fokot is fognak látni, ezért jobban meg 
kellene választani a helyszíneket ahhoz, hogy első lépésben is több eredményt tudjanak 
velük elérni. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésben igyekeztek összefoglalni, így 
gyakorlatilag a 2018. május 25-én életbe lépő EU-s GDPR rendelet miatt van szükség 
leszabályozni a közterületi térfigyelő kamerákra vonatkozó szabályokat. Ezek a kamerák 
már évek óta kint vannak, kb. 3 éve, amikor a közterület-felügyelet is indult, akkor 
helyeztette ki a képviselő-testület. Akkor, tekintettel, hogy a vonatkozó pályázat nem 
nyert elfogadást, a képviselő-testület döntött 12 db kamerának önerőből történő 
beszerzéséről, kihelyezéséről és üzemeltetéséről. A beszerzett vezérlő egység 16 
kamerát tud kezelni, és menet közben jöttek választókerületekből önkéntes felajánlások, 
a lakosság, illetve a képviselők szereztek be kamerákat, és azért fordulhat elő az, hogy 
a Kenderföldön több kamera van, mert saját erőből szereztek be térfigyelő kamerát a 
szabad csatorna helyére. Gyakorlatilag ez az önkormányzatnak nem került pénzébe, az 
üzemeltetési jog az önkormányzaté, a költségeket ők állják, ezért van ez a területi 
eltérés a kameraszámok tekintetében. Polgármester úr utalt a rendőrségi beszámolónál, 
hogy az egresi városészen 20-as nagyságrendben lesz kihelyezve térfigyelők kamera 
hamarosan a szociális város-rehabilitációs pályázat keretében.  
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Sajnos az akcióterületről nem vihetnek ki kamerákat, tehát nem tudják majd azt 
megtenni, hogy abból a pályázati pénzből beszerzett kamerákból tegyenek Borsodra, 
vagy Finkére, vagy a belvárosba, mert a pályázat nem engedi, de azért jó alap lesz arra, 
hogy bővítsék a rendszerüket, a központi egységet, és azt követően már minimális 
ráfordításból éves szinten akár több kamerát tudjon majd kihelyezni a képviselő-testület 
az igényeknek megfelelően. 
 
Polgármester – hozzászólás, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2018.(V.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZERRŐL 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. 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.§ (1) Edelény Város Önkormányzata az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

keretében működő közterület-felügyelet útján a város közigazgatási területén 
közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

 
(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki 

eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel 
jogszabályban előírt módon történő rögzítését és az esetleges továbbítását. 
 

2.§ A közterületi térfigyelő rendszer célja: 
a)  az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása, 
b)  a bűnmegelőzés, 
c)  a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, 
d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és 

vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti 
együttműködés elősegítése, 

e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete, 
f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének 

megóvása és biztosítása. 
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3. § A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését, karbantartását a Dual-Plus 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi, míg a rendszer használója, és kezelője 
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán belül működő közterületet-felügyelet. 

 
4.§ A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 

kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a 
térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, 
továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 
5.§ A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit 

az önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja. 
 
6.§ A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt 

közterületek kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület dönt, 
a megfigyelt közterületek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.  
 

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

Dr. Vártás József 
jegyző 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 24. 
napján kihirdetésre kerül. 
 
 

 Dr. Vártás József  
         jegyző 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére pályázat 
kiírásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 69./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – hozzászólás, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező 

köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta azt önkormányzat tulajdonát képező köztemetők 
üzemeltetésére pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemetők üzemeltetését a temetőkről és temetkezésekről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően pályázat útján kiválasztott üzemeltetővel 
kívánja ellátni.  
 

2. Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 
köztemetők üzemeltetésének ellátására a „Pályázati 
Felhívás”-t  a határozat mellékleteként -  jóváhagyja.   
 

3. Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívás közzétételét az 
önkormányzat hivatalos honlapján, az Edelényi Városi 
Televízió képújságában, valamint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. 
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4. Képviselő-testület elrendeli a beérkezett pályázatok soron 
következő testületi ülésre történő beterjesztését. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2018. május 24. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
 

Melléklet az 53/2018.(V.24.) határozathoz  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki az 
Edelény külterület 061/2 hrsz-ú (Császtai úti), az Edelény külterület 0329 
hrsz-ú (Árpád úti) köztemetők - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 
történő - üzemeltetésére. 
 
A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott 
időre, ötéves időtartamra, 2018. szeptember 01. napjától 2023. augusztus 31. 
napjáig jöhet létre. 
 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, 
amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, 
pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. 
 
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 
 
-  igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 01.)Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a 
temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel, 

-  a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási 
címpéldánya, 

- a pályázó számlavezető bankja(i)nak igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó   
számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás 
(sorbanállás) nem volt, 

-  nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól és a helyi adóhatóságtól, 
-  a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban, 

 
-  A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy annak elnyerése esetén a nyertes 

pályázó 30 napon belül szerződést köt a települési szilárd hulladékszállítást végző 
szolgáltatóval. 
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 A nyilatkozat hiánya érvénytelenségi ok. A szerződés hiánya azonnali 

felmondásra okot adó körülmény. 
 
-  A pályázó sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változtatásokat hajtana 

végre köztemető és annak létesítményeivel kapcsolatban, és a változások 
ütemezését, mely vállalások részét fogják képezni a pályázat nyertesével 
megkötendő közszolgáltatási szerződésnek, azok nem teljesítése esetén pedig az 
önkormányzat azonnali felmondási lehetőséggel él. 

 
-  A pályázathoz csatolni kell két szerződési ajánlatot, melyből az egyik Edelény 

Város Önkormányzatával megkötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
tervezete, míg a másik a szolgáltatóval kötendő szerződés tervezete, melyben 
kötelezettségként jelölje meg szolgáltató részére, hogy szolgáltató pontosan 
tájékoztassa a megrendelőt a választás lehetőségéről, azaz arról, hogy 
megrendelő különböző (legalább egy minimum, egy maximum és egy közepes) 
árkategóriájú szolgáltatásból választhasson. 

 
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 

a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre 
való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a 
nyitvatartási időt; 

d) biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú 
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat; 

e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a 
temető nyitását, zárását; 

f) megőrizni a nyilvántartó könyveket; 
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 
h) kijelölni a temetési helyeket; 
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, 

síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást; 
j) összegyűjteni és elszállíttatni a hulladékot; 
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó 

használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési 
intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes 
lefolytatását; 

m) gondoskodni az ügyfélfogadásról. 
 
Egyéb kikötések: 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az 
egyenlő bánásmód követelményét. 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a 
temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a 
telephelyén hirdetményt kifüggeszteni. 
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- Az üzemeltető nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és 
bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához. 

- Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a 
tulajdonostól díjazásra nem jogosult. 

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más 
gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

 
Az üzemeltető köteles 

a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására 
az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni; 

b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a 
közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő-
testületet évente, minden év május 31. napjáig köteles tájékoztatni. 
A fentebb részletezettebbek szerint tehát a pályázati felhívás részét képezi az, 
hogy a pályázat nyertese, a későbbi üzemeltető mire lesz jogosult és köteles.  

     
Köteles a pályázó ezeket a pontokat kidolgozni, és ehhez kapcsolódóan 
szakmai javaslattal élni. 
 
Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, 
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint 
gyakorolható. 
 
A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással 
ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban 
meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 
 
A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos 
áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a 
köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével 
összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik. 
 
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által 
előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal. 
 
Az üzemeltető a temető területének és létesítményeinek használatáért évente, 
negyedéves bontásban a szerződésben meghatározott díjat fizet. A díj mértékét 
évente felül kell vizsgálni. 
 
A pályázat elbírálása során a fő bírálati szempont a pályázó által kínált minél 
magasabb összegű éves díj. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 29. (péntek) 12.00 óra 
 
A pályázatot benyújtásának helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 (3780 Edelény, István király útja 52. szám) 
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A pályázatot kizárólag írásban zárt borítékban, postai úton lehet benyújtani. A 
borítékon fel kell tüntetni „2018. június 29-én 12 óráig nem bontható fel”. 
 
Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást 

követő képviselő-testületi ülésen bírálja el. 
 
A pályázat kiírója a pályázatók számára biztosítja a köztemetők, és azok 
létesítményeinek megtekintését a pályázat időszaka alatt előzetes egyeztetés alapján, 
munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig. 
 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – hozzászólás, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a kitüntetések 2018. évi adományozásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az 5/2008. (IX.11.) 
önkormányzati rendelet 3/A.§-a alapján kinyilatkozza, 
hogy 2018. évben kitüntető címeket kíván adományozni. 
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2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező közlemény városi 
televízióban, a www.edeleny.hu honlapon és a Hivatal 
hirdetőtábláján történő közzétételére. 

 
Határidő: 2018.08.30., illetve 2018.10.23. 
Felelős: polgármester, jegyző 

         Értesül: képviselők, bizottságok, osztályok 
 
 
 
 
 

Melléklet az 54/2018.(V.24.) határozathoz 
 

 
K Ö Z L E M É N Y 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendeletében megalapított  

 
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevelet, Emlékplakett 

„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettet, és  
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevelet  

 
2018. évben is adományozni kívánja. 

 
A kitüntető díjak adományozásának feltételei: 

 
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett azoknak a magyar és külföldi 
állampolgároknak adható, akik 
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő 

tevékenységet folytattak, 
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek 

be magas színvonalú tevékenységükkel, 
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez 

hozzájárultak, 
- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak, 
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását 

elősegítették, 
- életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett. 
 
A „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett azoknak a személyeknek és 
közösségeknek adományozható, akik:  
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő 

tevékenységet folytattak, 

http://www.edeleny.hu/
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- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek 
be magas színvonalú tevékenységükkel, 

- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez 
hozzájárultak, 

- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak, 
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását 

elősegítették, 
- életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett. 
 
A díj több, de legalább 5 éven át végzett tevékenység elismeréseként adható, 
továbbá amennyiben nagy értéket (legalább 1.000.000,- Ft összegűt) adományoz a 
város részére. 
 
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevél azoknak adományozható, akik 
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti, sport életében jelentős 

eredményeket értek el, 
- pedagógusokként tanítványaikat megyei és országos tanulmányi versenyeken 

kimagasló teljesítményhez segítették 
- középiskolai, egyetemi hallgatóként jelentős tudományos, művészeti és sport 

teljesítményükkel a város hírnevét öregbítették, 
- a város gazdasági életében, városfejlesztésben, munkahelyteremtésben Edelény 

városnak jelentős segítséget nyújtottak,  
- a város nemzetközi vagy hazai elismertségéhez, külső kapcsolatainak 

fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak. 
 
„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett, „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél 
adományozásával elhunyt személy is megtisztelhető. Elhunyt személy részére csak 
kitüntető cím adományozható. 
 
A javaslattevő az általa javasolt személyt több kitüntető címre is javasolhatja. 
 
A kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek: 

- a Képviselő-testület bármely tagja és bizottsága, 
- a polgármester, a jegyző, 
- intézmények vezetői, 
- érdekképviseleti szervek, szakmai szövetségek, 
- politikai pártok, egyesületek, egyházak, 
- civil szervezetek (cégbíróságon bejegyzettek). 

 
 

A kitüntetésre a javaslatokat – részletesen indokolva – csak írásban lehet 
megtenni és 

 
2018. augusztus 30-ig 

 
Edelény Város Polgármesteréhez kell eljuttatni. 
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A kitüntető díjak odaítéléséről Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt.  
 
A díjak átadására a Képviselő-testület 2018. október 23-ai ünnepi testületi ülésén 
kerül sor.  
 
 
E d e l é n y, 2018. május 18. 
 
                           Molnár Oszkár 
                            polgármester 

 
 
 

9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény társasházzá 
nyilvánításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő kérdezi, - mivel az elmúlt időszakban tárgyaltak már egy ilyen 
hasonló társasházzá nyilvánítást, - hogy a társasházzal kapcsolatosan megtörtént-e már 
a lakóknak az elhelyezése. Az előterjesztésből látszik, hogy miért kellett az ingatlant 
átalakítani, kérdezi, hogy mi várható az Antal György út 65. számú ingatlannal, mikorra 
várható a teljes szanálása, vagy valami felújítása.  
Ha már az Antal György útról beszélnek, elmondja, hogy nagyon sokan várják már, 
hogy elinduljon a kerékpárút kiépítése. Kérdezi, hogy ennek előkészítés hogyan áll, és 
mikorra várható, mert a csapadékvíz-elvezetés miatt igen nagyok a feszültségek a 
lakosságban. 
 
Polgármester: Megérti a lakosság egy részének a belső feszültségét az Antal György 
úti csapadékvíz-elvezetés miatt, viszont azt is el kell mondani, hogy ennek a 
feszültségnek az okozója az Antal György út néhány lakosa, akik gyakorlatilag meg-
szüntették az ingatlanuk előtt a csapadékvíz-elvezető rendszert. A kerékpárúttal 
kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzés elindítása előtti utolsó szakaszában 
vannak. Nekik a közbeszerzési kiírást egyeztetésre a Nemzeti Közútkezelő Nonprofit Kft-
hez továbbítani kell, reményeik szerint a jövő héten a válasz megérkezik a jóváhagyás-
ról, és majd ezután tudják elindítani a közbeszerzési eljárást. Jelen pillanatban úgy látja, 
hogy a nyár második felében a kivitelezési munkálatok el tudnak kezdődni a 
kerékpárúttal kapcsolatban. Ami rendkívül fontos, és ez az Antal György utat is érinti, 
ebben a pályázatban, mert a terveket úgy készítették el, hogy az Antal György út 
minden kapubejárója szerepel a felújításban. Nyilván rendkívül csúnya kép fogadja az 
ideérkezőket, akik a főúton végigjönnek, de ez a nem túl távoli jövőben, teljes 
mértékben meg fog változni. Az épületre vonatkozó kérdésre elmondja, hogy az az 
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épület, amit társasházzá nyilvánítottak, oda a kolónia épületéből már költöztek be, nem 
is egy család, három lakást már elfoglaltak. A jelenleg tárgyalandó 58-as számú házban, 
azután, hogy megtörténik a társasházzá nyilvánítás, utána Varga Sándorné a 
gyermekeivel költözik át a kolónia épületéből. Tehát ennek az épületnek, ahogy 
képviselő úr kérdezte, - de szerinte csak egy félregondolás volt – felújításáról szó sem 
lehet. A vége nyilván az lehet, hogy kolónia épületét el kell túrni.  
Szándékai szerint az egresi oldalról kezdtek el kiürülni a kolóniában a lakások. Az első 
és második üressé válik rövidesen, a harmadik lakásnak a tulajdonosával nem tudnak 
zöldágra vergődni, a negyedik rövidesen költözik. Itt a harmadik lakásban lakó eléggé 
kulcskérdés, mert ha vele is meg tudnának egyezni, akkor gyakorlatilag az első négy 
lakást le lehetne bontani azonnal, de meg fogják kezdeni az első két lakásnak a 
lebontását a lehető legrövidebb időn belül. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
55/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú 

felépítmény társasházzá nyilvánításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény 
társasházzá nyilvánításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1.  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő - testület) - Edelény, István király útja 
52., Adószám: 15725596-205, képviseli: Molnár Oszkár 
Polgármester - mint az Edelény, 606 hrsz-ú és természetben 
Edelény, Antal György út 58. szám alatt található ingatlan 
tulajdonosa az ingatlanon három lakásból álló társasházat alapít 
"Edelény, Antal György út 58. szám alatti társasház" 
elnevezéssel. 

 
2. A Képviselő – testület az Edelény, Antal György út 58. szám 

alatti 606 hrsz-ú ingatlan „Társasházi alapító okiratát”a 
határozat mellékleteként elfogadja. 
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3.  A Képviselő - testület elrendeli a társasház alapító okirat és 
mellékleteinek benyújtását az B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Edelényi Járási Hivatalhoz azzal, hogy kezdeményezze a 
társasház tulajdon alapításának bejegyzését a csatolt 
"Társasházi alapító okirat" tartalmának megfelelően. 

 
 
4. Képviselő-testület a társasházban kialakított szociális 

bérlakásokra vonatkozóan bérleti díjat nem állapít meg, a 
bérlők az általuk igénybe vett közüzemi szolgáltatások 
költségeit kötelesek megtéríteni. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

bejegyzéshez kapcsolódóan az alapító okiratban szükségessé 
váló módosításokat saját hatáskörben szükség esetén 
elvégezze. 

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

 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megindításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Polgármester elmondja, hogy  
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
56/2018.(V.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának 

megindításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
módosításának megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) az Európai Unió 2014-2020 
közötti programozási időszakához kapcsolódó Széchenyi 
2020 program keretein belül megvalósuló Településfejlesztési 
Operatív Program kapcsolódó beruházásainak sikeres 
megvalósítása érdekében megindítja Edelény Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
módosítására irányuló eljárást. 

 
2. Képviselő-testület az előterjesztés szerinti módosítási 

tartalommal elrendeli a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, és 
a 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi 
egyeztetési eljárás lefolytatását, a módosítás tervezetének 
illetékes önkormányzatok és szervek részére történő 
megküldését. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 

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

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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