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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. július 19-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

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

                                                  

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról  

 
2. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-Magyarországi szennyvíz-

elvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi 
megállapodásának 3. számú módosításáról  

 
3. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról 

 
4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról  

 
5. Az I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és 

feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról  
 

6. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről   

 
8. Az  Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú saját használatú út értékesítéséről 

 
9. A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításának kezdeményezéséről 

 
 

E d e l é n y, 2018. július 19. 
 
                 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. július 19-én a 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli 

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

 
Igazoltan távol: Béres Tibor, Borza Bertalan, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető-h. 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő 
jelen van.  
 
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról  

 
2. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-Magyarországi szennyvíz-

elvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi 
megállapodásának 3. számú módosításáról  

 
3. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról 

 
4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról  

 
5. Az I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és 

feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról  
 

6. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről   

 
8. Az  Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú saját használatú út értékesítéséről 

 
9. A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításának kezdeményezéséről 
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Polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület 
tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról  

 
2. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-Magyarországi szennyvíz-

elvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi 
megállapodásának 3. számú módosításáról  

 
3. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról 

 
4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról  

 
5. Az I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-

ellátási szerződés jóváhagyásáról  
 

6. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről   

 
8. Az  Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú saját használatú út értékesítéséről 

 
9. A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításának kezdeményezéséről 

 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 94./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
14/2018. (VII.19.) önkormányzati rendelete 

 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati  

rendeletek módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében, valamint a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva,  

a 2. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, 

a 3. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 4. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. 
§ (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésnek 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 9. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1), (3) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 11. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, illetve 8. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a 12. alcím tekintetében az anyakönyvi igazgatásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-
ában kapott felhatalmazás alapján a 19. § (1) bekezdés és 33. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva,  

a 13. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 

a 14. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51. § (1) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.20 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 
véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: 
 

1. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1. § 

(1) A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet)3. § (8) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 „(8) A közterület használat megszűnése, vagy az engedély visszavonása esetén az 
engedélyes köteles az eredeti birtokállapotot – saját költségén – helyre állítani, 
ennek megtörténtét az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és 
Szociális Osztályán haladéktalanul írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és a 
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bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton bejelenteni.” 

(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. A közterület igénybevételére irányuló eljárás írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indulhat.” 

(3) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton az engedélyező hatóságnál 
bejelenteni” 

 
2. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére 

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

 
2. § 

(1) Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2) Az igénylést erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban, vagy az 
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani, melyhez 
csatolni kell:  

 a) az igénylő és vele egy háztartásban élő nettó jövedelmet tartalmazó 
igazolásokat, a kérelem benyújtásának időpontjában,  

 b) tartós, vagy fertőző megbetegedésről szóló, kezelő orvos által kiállított 
igazolást,  

 c) vagyoni helyzetről szóló, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot,  

 d) műszaki igazolást – szükség esetén – az igénylő által jelenleg lakott lakás 
kedvezőtlen műszaki állapotáról, a megsemmisülést, vagy árvízkárosultság 
tényét igazoló okmányt, 

 e) a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének igazolását az igénylő által jelenleg lakott lakás egészségre káros 
voltáról.” 

(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(4) Az igénylő a nyilvántartásba vételét követően minden adatváltozást 15 napon 
belül írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton 
köteles bejelenteni. A bejelentés elmulasztása az igénylés visszautasítását vonja 
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maga után. Kétség esetén az adatváltozás időbeli bejelentésének tényét az igénylő 
köteles bejelenteni.” 

(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) A Humánpolitikai Bizottság a javaslatot megtárgyalása után annak jóváhagyása 
esetén közszemlére helyezi el az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban. A 
javaslatra bárki írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 
elektronikus úton észrevételt tehet.” 

(4) A Rendelet 10/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(6) Az „Esély Otthon” pályázat keretében történő hasznosítást az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.” 

(5) A Rendelet2 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) A pályázati ajánlatot írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: 

 a) a pályázó nevét, címét és a tevékenység folytatására feljogosító engedély 
másolatát, vagy az engedélyt kilátásba helyező okiratot,  

 b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és amennyiben a 
pályázatot megnyeri az általa vállalt összeg évi 20 %-át kitevő bérleti díj 
előleggel rendelkezik, és ezt a pályázat megnyerését követő 3 napon belül 
megfizeti.” 

 
3. „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY” 

Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 
25/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3. § 

Az „Edelény Díszpolgára” Oklevél, Emlékplakett „Pro Urbe Edelény” Emlékplakett és 
„Edelényért” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008. (IX.11.) önkormányzati 
rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kitüntetési javaslatokat – részletesen indokolva – írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani. A javaslattétel határideje 
tárgyév augusztus 30. napja. A beérkezett javaslatokat a polgármester az előkészítő 
munkacsoport tagjainak továbbítja.” 
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4. A talajterhelési díjról szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4. § 

A talajterhelési díjról szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a Ktd. 21/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidőig bevallást, illetve a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást 
követő 30 napon belül záró-bevallást tesz az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, az 
abban feltüntetett adatokkal. A 2012. évről szóló bevallást a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell teljesíteni. A bevallás a rendelet mellékletét képező nyomtatvány 
mellett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti 
tartalmú nyomtatványon is teljesíthető. A talajterhelési díjat a kibocsátónak írásban, 
vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolháltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell bevallania.” 
 

5. Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekben a bérlő által végzett beruházások bérbeszámítási jogáról szóló 

30/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5. § 
 

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlő által 
végzett beruházások bérbeszámítási jogáról szóló 30/2012. (X.18.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bérlő kérelmére a Képviselő – testület – a bérlő által benyújtott és a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság Városfejlesztési Csoport által felülvizsgált 
dokumentumok, költségvetés, számlák, illetve a helyiség biztonságos üzemeltetését 
garantáló igazolások alapján – jelen bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott 
beruházások elvégzéséhez, a bekerülési költség maximum 75 %-ának mértékéig, 
bérbeszámítási jogot engedélyezhet, a megállapított havi bérleti díj csökkentésével 

a) romos helyiség helyreállítása, 

b) a helyiség alapterületének építés útján történő növelése, 

c) a helyiség használhatóságot növelő olyan szerelési munka, melynek hiányában a 
helyiség rendeltetésszerűen nem használható – feltéve, ha nem funkcionális 
átalakítás, 

d) komfortfokozat növelő energia megtakarítást eredményező beruházás, vagy 
felújítás, 

e) a helyiség külső megjelenítését befolyásoló, olyan munkálat (pld.: homlokzati 
festés, nyílászárók cseréje, árkád létestése, stb.), amely az építmény külső 
megjelenését esztétikusabbá teszi, ezzel hozzájárul a városkép javításához. 

A kérelmet írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell 
benyújtani.” 

 



 9 

6. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti  
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. § 
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet 18. § (5) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A 65 év feletti egyedül élő ingatlantulajdonos részére kérelem alapján 50 %-os 
mértékű díjkedvezményt kell megállapítani, amelyben a nettó havi jövedelem a 
mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem éri el. A kérelmet írásban, vagy az 
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.” 
 

7. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati  
rendelet módosításáról 

 
7. § 

 
(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) A szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – e rendeletben előírt 
egyéb rendelkezés hiányában – egész évben írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani. A személyes 
gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a korábbiakban 
leírt módon az intézményvezetőnél kell benyújtani.” 

(2) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A 19. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott támogatási kérelem a tárgyév 
július, augusztus hónapjában nyújtható be, míg a (2) bekezdésben szabályozott 
támogatási kérelem szeptember 1. és május 31.-e közötti időszakban. Ez utóbbi 
kérelem kötelező melléklete a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás. A 
kérelmeket írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott úton lehet 
benyújtani.” 

 
8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016. (III.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016. (III.17.) 
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önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
 „3. § A gyermekétkeztetés iránti kérelmeket az intézmény vezetőjéhez írásban, 

vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet 
benyújtani.”  

(2)  A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A bölcsődei, és óvodai ellátása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton.” 

 
9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016. (V.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
9. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. § 1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A Képviselő – testület az Ltv. 49.§-ában biztosított elővásárlási jog jogosultja 
részére kérelem alapján, vagy a bérbeadó kezdeményezésére a rendeletben 
foglaltak szerint értékesíti a lakást, amennyiben az adott lakásra érvényes bérleti 
jog áll fenn. A vételre irányuló kérelmet írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.” 

(2) A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „9. § A Képviselő – testület az Ltv. 58. § (1) bekezdésében biztosított elővásárlási 
jog alapján a bérlő részére kérelemre, vagy a bérbeadó kezdeményezésére a 
rendeletben foglaltak szerint értékesíti a helyiséget, amennyiben arra érvényes 
bérleti jog áll fenn. A vételre irányuló kérelmet írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.” 

 

10. Edelény város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 18/2016. 
(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10. § 

Edelény város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 18/2016. (V.26.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A városi címer használatára vonatkozó engedély – kérelmet a polgármesterhez 
írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani, 
melynek tartalmaznia kell: 
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a) a kérelmező nevét, címét, 
b) a címer előállításának és felhasználásának célját, 
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 
d) a terjesztés, forgalomba hozatal módját, 
e) kereskedelmi forgalom esetén az egységárat, 
f) a címer használatának időtartalmát, 
g) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, rajzát vagy fényképmásolatát,  
h) a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.” 
 

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

rendelet módosításáról 
 

11. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatalban. A szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, 
egyébként a kérelmet írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus 
úton lehet benyújtani.” 
 

12. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

 engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A hivatali helyiségen kívüli, vagy munkaidőn túl történő házasságkötést az 1. 
melléklet, míg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat 
bejegyzésére vonatkozó bejelentkezéskor. A kérelmeket írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani” 

 
13. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 21/2017. (XI.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

13. § 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 21/2017. (XI.23.) önkormányzati 
rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2)A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1. melléklet 
szerinti kérelem, valamint a településfejlesztési koncepcióról az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a területrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 
26/B. § (3) bekezdése szerinti építészeti – műszaki terv benyújtásával indul,melyet 
írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.” 

 
14. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 

25/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

14. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2017. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § Edelény Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni csak 
e rendelet szabályai szerint lehet. A közterületek elnevezésére, illetve annak 
megváltoztatására irányuló eljárás írásban, vagy az elektronikus és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 
elektronikus úton benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indulhat.” 

 

15. Záró rendelkezések 

15. § 

Ez a Rendelet a kihirdetését követő 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 2018. július 19. napján 
kihirdetésre került. 

 

       Dr. Vártás József 
        jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-Magyarországi szennyvíz-elvezetési 
és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi megállapodásának 3. 
számú módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 95./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
76/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 
6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi megállapodásának 3. 
számú módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-
Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 
6)” c. projekt Konzorciumi megállapodásának 3. számú 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte az Észak-
Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 6. 
(ÉMO 6) című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú 
projekt keretében kötendő Együttműködési Konzorciumi 
Megállapodás 3. számú módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Konzorciumi Megállapodást a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2018.07.19. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, NFP. 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási szerződésben 
meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 96./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
77/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási 

szerződésben meghatározott építési tevékenységek 
megvalósításához szükséges önerő biztosításának 
kezdeményezéséről 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító 
számú támogatási szerződésben meghatározott építési 
tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról szóló előterjesztést melyről az alábbiak szerint 
dönt: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

azEFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú projekt 
sikeres megvalósítása érdekében, az építési beruházás 
II. részének megvalósításához szükséges 513 996 Ft 
önerőt biztosítja a 2018. évi költségvetés fejlesztési 
céltartaléka terhére. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a projekt költségekre 
vonatkozó módosítás Közreműködő Szervezet felé 
történő kezdeményezéséről. 

 
Határidő: 2018.07.31 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 97./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 

módosításáról 

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

testület az 52/2018.(V.24.) határozatát visszavonja.  
 
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

Alapító okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Határidő: 1-3. azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1.mellékelt a 78/2018.(VII.VII.19.) határozathoz 
Okirat száma: 1/M/2018. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2018.06.22. 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 – Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2018.(VII.19.) határozatára figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás.” 
 

2. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. 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 gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló - , enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott 
beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása. 

Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai 
ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt 
önkormányzatokkal kötött, feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik: 

Abod Község Önkormányzata (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.) 
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.) 
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 
64.)” 

 
3. 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében” 
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4. 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 a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, 2018. július …. 

P.H. 
 
 

Molnár Oszkár 
polgármester 
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2.melléklet a 78/2018.(VII.18.) 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 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, Mátyás Király út 7/a 
1.2.2. 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 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

2.3. 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 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. 
§ (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazgat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. 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 gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló - , enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott 
beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása. 

Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai 
ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt 
önkormányzatokkal kötött, feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik: 
Abod Község Önkormányzata (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.) 
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.) 
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 
64.) 

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 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
7 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Óvoda esetében: 

 
Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések területe, valamint Edelény 
város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út, 
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó 
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Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó út, Menner 
Adolf út, Nyár út, Tölgyfa út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út, Semmelweis 
Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, Újtemplom 
út, Újvilág út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi út a Bódva hídig, Móra 
Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kednderföldi út, Katona József út, Arany 
János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József 
út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák 
Ferenc út, István király útja, Mátyás király út, Belvárosi út, Fenyősor út, Szent 
Márton út. 

 
4.5.2. 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 szervezet és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

 
5.2. 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 
intézményekben 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 Közfoglalkoztatási 

jogviszony 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés 
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6.1.3. 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. 

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

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 

maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 
1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

(óvoda) 
 40 fő 

2 3780 Edelény,Mátyás király út 1. (óvoda)  100 fő 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. (óvoda)  25 fő 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. (óvoda)  52 fő 
5 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsőde) 
 38 fő 

6.3. 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 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. használati jog óvodai nevelés 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 használati jog óvodai nevelés 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-
ellátási szerződés jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Loj Balázs alpolgármester a lakosság tájékoztatása végett kérni polgármester úrtól 
annak ismertetését, hogy milyen változások lesznek a I. fogorvosi körzetben.  
 
Polgármester elmondja, hogy Domokos József doktor úr bejelentette, hogy nem kíván 
tovább dolgozni és ezért értékesítette praxisát. A praxis jogát Dr.Daher Paul vásárolta 
meg, ezért van itt ez az előterjesztés a képviselő-testület előtt. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Polgármester megköszöni Dr.Domokos József úrnak a több évtizedes munkáját, amit 
fogorvosként az edelényi I. fogorvosi körzetben tett az itteni lakosokért. Jó egészséget 
és hosszú életet kíván neki.  
 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
79/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó 

előszerződés és feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 3. mellékletében meghatározott I. számú fogorvosi 
körzet feladatainak ellátására szóló előszerződést a határozat 1. 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Paul Dent Plusz Fogorvosi 

és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Táraságot (székhely: 3529 Miskolc, Szigligeti Ede tér 3. 
adószáma: 23792199-1-05), hogy az Edelény Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Edelény, István király útja 
65. (69 hrsz) szám alatti ingatlant fiók-telephelyként 
bejegyeztesse. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

előszerződés aláírására, valamint arra, hogy az előszerződést 
kiegészítse a feladatot ellátó orvos személyes adataival, illetve 
a nem érdemi módosításokat az előszerződés szövegében 
annak aláírását megelőzően elvégezze. 

 
 

4. Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 3. mellékletében meghatározott I. számú fogorvosi 
körzet feladatainak ellátására szóló feladat-ellátási szerződést 
a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
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5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződés aláírására azzal, hogy annak aláírását 
megelőzően kiegészítse a feladat-ellátási szerződés a feladatot 
ellátó orvos személyes adataival, valamint a rendelési idővel, 
továbbá arra, hogy a nem érdemi módosításokat a feladat-
ellátási szerződés szövegében elvégezze. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dr. 

Domokos József és Társa Eü. Szolgáltató Bt.-vel a feladat-
ellátási szerződést az ellátás folyamatosságának biztosításával 
2018. augusztus 31. napi hatállyal, közös megegyezéssel 
felbontsa. 

 
Határidő:  1-2. pont: azonnal, 3. pont: 2018.07.31.,  
                4. pont: azonnal 

5. pont: 2018.08.15. 
6. pont: 2018.08.31. 

Felelős:    polgármester 
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok 

 
 

1. melléklet a 79/2018. (VII.19.) határozathoz 
 

E L Ő S Z E R Z Ő D É S 
fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Daher Paul (születési hely, idő: ……………………….. anyja neve: 
……………………., ………………………….szám alatti lakos, továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízott vállalja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott I. számú fogorvosi 
körzetben a területi ellátási kötelezettséget, Megbízó pedig a jogszabályban 
foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul a fogorvosi körzet praxisának 
vállalkozásban történő ellátásához.  
 

2. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2018. szeptember 1. 
napjától határozatlan időre, de legalább öt évre szól. 

 
3. A fogorvosi tevékenység teljesítésének helye: Edelény, István király útja 65. 

szám alatti fogorvosi rendelő. 
 

4. A rendelés idejét a végleges feladat-ellátási szerződés tartalmazza. 



 46 

 
5. Megbízott köteles az I. számú fogorvosi körzetre működtetési engedélyt kérni. 

Ezt követően kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére. 
 

6. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha 
a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Edelény, ………………… 
 
 
 
             Megbízott                                       Megbízó 
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2. melléklet a 79/2018. (VII.19) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(fogorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Paul Dent Plusz Fogorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Szigligeti Ede tér 3. adószáma: 
23792199-1-05), a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény István király útja 65. szám alatt 

működtetett, az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási 
kötelezettséggel bíró fogorvosi körzet működik. 
  

2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat fogorvosi 
tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 27/2016. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott I . számú fogorvosi 
körzetben lát el. 
 

3. A személyes ellátására kötelezett orvos: 
Dr. Daher Paul (születési hely, idő: …………………………., anyja neve: 
……………………….) ………………………... szám alatti lakos. 
 

4. A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak 
módosítását Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
(továbbiakban: NEAK) közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett 
orvos a szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy 
rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti 
működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés 
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 
 

5. Megbízott vállalja, hogy a NEAK-tól a fogorvosi teendők ellátására rendelkezésre 
bocsátott összegből a fogorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi 

feltételeit is. 
 A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az ingatlant 
kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Városi Önkormányzat Jegyzőjét. 

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a 
helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 
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7. A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő a jelen szerződés 
hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is bérleti díj fizetése nélkül 
biztosítja az Edelény, István király útja 65. szám alatt a fogorvosi feladatok 
ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.  

 
8. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan mindenkori 

kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás 
ezen szerződéssel együtt érvényes.  

 
9. A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a 

Képviselő-testület döntésének megfelelően.  
Megbízó vállalja az ingatlan és az ingóságok folyamatos, teljes körű vagyon-, és 
felelősségbiztosítását. 

 
10. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10. pontban 

megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett 
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát. 
 

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a 
helyiségeket, azok központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban 
köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki állapotban azt átvette.  

 A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 
12. Felek rögzítik, hogy az I. számú fogorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 fő 

egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak 
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési 
engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok 
szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, 
nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei 
Megbízottat terhelik. 

 
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint 
betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi 
előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 

 
14. Rendelési idő: 

 
nap idő az ellátás megnevezése 
hétfő  rendelés 
kedd  rendelés 

szerda  rendelés 
csütörtök  rendelés 
péntek  rendelés 
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Megbízott köteles a rendelési idejét az adott településen működő, praxisjoggal 
rendelkező háziorvosokkal összehangoltan kialakítani. 
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek 
megállapodása alapján módosítható.  

 
15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a 

fogorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban tájékoztatja.   
 
16. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről 

egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
 
17. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, 

továbbá, ha azt bármelyik fél felmondja. 
 

A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
a) ha a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 

 
18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a 

körzetmódosítással érintett települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel 
tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a 
finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A kártalanítás mértékét 
Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből kikerült betegek arányában 
állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész 
elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 
   

19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt. 
 

20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési időn 
túl az Edelény István király útja 65. szám (69 hrsz) alatt működtetett rendelőben 
magánrendelést folytasson. 
 

21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges 
működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés 
érvényességének napjától, de leghamarabb 2018. év 09. hó 01. napján lép 
hatályba.  

 
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg 
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
E d e l é n y, …………………….. 
 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
Megbízó            Megbízott 

 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
 
Hitelesítés: 
Damak Község Önkormányzata          ………………………………  
……./2018. (…….)  határozatával jóváhagyta.   polgármester  
 
Hangács Község Önkormányzata         ………………………………  
……./2018. (…..…)  határozatával jóváhagyta.   polgármester 
 
Nyomár Község Önkormányzata         ...………………………………  
…./2018. (…..…)  határozatával jóváhagyta.   polgármester 
 
Ziliz Község Önkormányzata                              ………………………………  
……./2018. (……..)  határozatával jóváhagyta.   polgármester 
 
 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 99./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 
Megállapodás” módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
A megállapodás I. Az önkormányzat működés személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
„1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére 

előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább 
harminckettő órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati 
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.  
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
(3780 Edelény, István király útja 52.) 103. számú, tárgyaló 
elevezésű irodájában történik. A helyi önkormányzat a fenti 
helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.” 

 
2. Képviselő-testület az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat-

tal kötendő egységes szerkezetű „Együttműködési Megálla-
podás”-t a határozat 1. mellékleteként egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

21/2018.(II.15.) határozatával és az Edelény Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2018.(II.15.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen 
határozat mellékleteként elfogadott Együttműködési 
Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodások aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    elnök 
Értesül: Nemzetiség Önkormányzat, Pénzügyi Osztály 
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Melléklet a 80/2018.(VII.19.) határozathoz 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István 
király útja 52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 
725592  képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 
Edelény, István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi 
nyilvántartási száma: 762812 Képviseli: Molnár Imre József elnök (a továbbiakban: 
nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv. ) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen 
biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.  
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, István király útja 52.) 
103. számú, tárgyaló elevezésű irodájában történik. A helyi önkormányzat a fenti 
helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és 
fenntartási költségeket viseli. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az 
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek 
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a 
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 

d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által 
szervezett közfoglalkoztatási program ügyintézésétben 50 fő közfoglalkoztatotti 
létszámig külön megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet. 
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat 
viseli. 

 
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott 

személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell 
hívni. 

 
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel. 

 
II. 

 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, 

tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a 
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést 

és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. 
rendelkezései szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának 

törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért 
felelősséggel nem tartozik. 

 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
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III. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
IV. 

 
Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
V. 
 

A költségvetési gazdálkodás rendje 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső 
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell 
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat 
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
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4. Pénzügyi ellenjegyzés 
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös 
önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési 
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-
ben meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: 
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a 

nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat 
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője 
a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos 
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
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VI. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és 
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai 
miatt következett be. 
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VIII. 
 

Záró rendelkezések 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az 
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási 
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az 
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig 
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
80/2018.(VII.19.) határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  80/2018.(VII.19.)  határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 
aláírás napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2018. ……………… hó. … nap. 
 
 
 
              Molnár Oszkár                     Molnár Imre József  
Edelény Város Önkormányzata                    Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
              polgármester                  elnök 
 
 
 

 
Dr. Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
                                                              jegyzője 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 100./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a Roland Autó Kft. 
szeretne a víztorony mellett megvásárolni egy területet, ami az önkormányzat részéről 
nem nagyon hasznosítható. Az előterjesztés szerint erről döntenek most. 
 
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
81/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület 

értékesítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 
699/2hrszú, 693 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant – az Ozorák István igazságügyi ingatlan-
értékbecslő és műszaki szakértő által meghatározott – 
660.000,- Ft+ áfa, azaz bruttó 838.200,- Ft vételáron 
értékesíti a Roland-Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(adószám: 13060592-2-05, székhelye: 3780 Edelény, Rozsnyói 
út 31., képviseli: Matesz Donát Aurél ügyvezető) részére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 

 



 59 

8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az  Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú saját használatú út értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 101./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
82/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény zártkert3412/1 hrsz-ú, saját használatú út 

értékesítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta az Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú, saját használatú út 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező, Edelény zártkert 
3412/1hrszú, 65 m2 területű, saját használatú út 
megnevezésű ingatlant – az Ozorák István igazságügyi 
ingatlan-értékbecslő és műszaki szakértő által meghatározott 
– 12.500,- Ft vételáron értékesíti Zádor Endre 
Attiláné 3780 Edelény, Bányász út 6. szám alatti lakos 
részére. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 
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9./ Napirendi pont tárgya: 
 
A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben 
meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításának 
kezdeményezéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 102./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 2 igen, 1 
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra, a Humánpolitikai Bizottság 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági 
ülésen ennek az előterjesztésnek a szavazásakor ő volt az, aki tartózkodott. A bizottsági 
ülésen azt mondta jegyző úrnak, amit már korábban is elmondott, hogy a képviselő-
testületnek a közbeszerzésekben úgymond semmilyen döntési jogköre nincsen. A 
tegnapi napon a rendkívüli testületi ülésre megkapott anyagból nem nagyon tudja 
megmondani, hogy ez a legkedvezőbb ár-e, ami 7 millió forinttal több, mint a 
rendelkezésre álló összeg, ezért megnézte volna a költségvetést, hogy ez a 
legkedvezőbb ár reális-e, hogy nekik át kell-e oda csoportosítani a 7 millió forintot vagy 
nem, ezért információ hiányában nem tud erről felelősen dönteni. Utána nézett az 
önkormányzat honlapján a közbeszerzéseknek, a teljes dokumentáció megvan, de a 
költségvetést, a terveket nem látja, amihez pénzt kell átcsoportosítani. Mindezek miatt a 
szavazásnál tartózkodni fog. 
 
Polgármester a felvetésre elmondja, hogy bármely képviselő, bármikor jöhet, 
betekinthet bármiféle ügyiratba, dokumentumba. Egyébkén elnök úr részéről volt egy 
kis tévedés, a fedezet rendelkezésre áll. Az építési soron nincs annyi fedezet, de a 
pályázaton belüli sorok átcsoportosításával a fedezet rendelkezésre áll, és nem 7 millió 
forint, hanem bruttó 7 millió forint, ami között van egy kis különbség. Emlékezete 
szerint 294 ezer forint/m2 a legkedvezőbb árajánlat, amit benyújtottak. 
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem, szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2018.(VII.19.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támoga-
tási szerződésben meghatározott építési tevékenységek 
megvalósításához szükséges önerő biztosításának 
kezdeményezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerző-
désben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához 
szükséges önerő biztosításának kezdeményezéséről szóló előter-
jesztést, melyről az alábbiak szerint dönt: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási 
szerződésben vállalt projekt sikeres megvalósítása érdekében 
7 014 671 Ft önerő biztosítását a 2018. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárására, a kivitelezési 
szerződés megkötésére és a támogatási szerződés módosítás 
Közreműködő Szervezet felé történő kezdeményezésére. 
 

Határidő: kivitelezési szerződés megkötésére 2018.07.31., 
visszapótlásra 2018.12.31.  

Felelős: polgármester 
Értesül: közbeszerzési szakértő, osztályok 

 
 
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
           
 
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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