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 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. január 24-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. A településkép védelméről 

 
2. Központi orvosi ügyelet működtetéséről  

 
3. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról  
 

4. Az Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. lakás egyedi gázkazánról történő 
fűtéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról 

 
5. Az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes akció meghosszabbí-

tásáról, valamint az Edelény belterület 1/5 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
 

6. Edelény Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
7. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 

 
Zárt ülés: 
 

     1. Kifogás elbírálásáról 1. 
     2. Kifogás elbírálásáról 2. 
 

 

E d e l é n y, 2019. január 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 2019. január 24. 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Fischer 

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

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor aljegyző 
          Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály-vezető h. 
          Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli képviselő-testület ülésen 
résztvevőket, majd felkéri Dr.Harcsa Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
január 6-án a 2.számú egyéni választókerületben megtartott időközi választás 
eredményét ismertesse.  
 
Dr.Harcsa Attila HVB elnök elmondja, hogy a 2019.január 6. napjára Edelény város 
2. számú egyéni választókerületben kitűzött időközi képviselőválasztáson 401 
választópolgár jelent meg, a választás eredményes volta megjelent, melynek 
eredményeképpen a megválasztott Juhász Andor Józsefné a Civil Összefogás 
képviseletében 201 szavazatot kapott, amely eredményes és érvényes. Gratulál Juhász 
Andor Józsefnének, és átadja a megbízólevelet. 
 
Molnár Oszkár polgármester felkéri Juhász Andor Józsefnét az eskü letételére. 
 
Juhász Andor Józsefné az esküt letette. 
 
Molnár Oszkár polgármester a képviselő-testület nevében gratulál képviselő 
asszonynak a választáson elért eredményéhez, a testületben jó munkát kíván. 
 
Ezek után megállapítja, hogy immár ismét 12 fős a testület, a képviselő-testület 
határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van. 
 
Napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet és a közvéleményt, hogy Káli Richárd 
frakcióvezető úr a napokban, levélben kereste meg azzal a kéréssel, hogy mivel a Civil 
Frakció létszáma bővült Juhász Andorné képviselő asszonnyal, és immár 4-en vannak, a 
képviselő-testületben kérte, hogy tegye lehetővé azt, hogy a frakcióban foglaljon helyet. 
Ezt ő nem teheti meg, azt kéri, hogy Borza Bertalan képviselő úrral beszéljék meg, hogy 
engedje meg, hogy a képviselő asszony a frakcióban üljön, és így nem lesz semmi 
akadálya. 
 



 3 

Most a helyváltoztatás a szavazórendszerben elég nagy bonyodalmat okozna, ezért azt 
kéri, hogy a mai testületi ülésen maradjon így, ahogy most.  
 
Más téma; decemberben a képviselő-testület 10 millió forint összegű segítséget nyújtott 
a Borsodi Közszolgáltató Kft-nek az év végi folyószámla-hitel miatt. Arról tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy a Kft. visszautalta a 10 millió forintot az önkormányzat 
számlájára. 
 
Ezek után az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. A településkép védelméről 
 

2. Központi orvosi ügyelet működtetéséről  
 

3. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról  

 
4. Az Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. lakás egyedi gázkazánról történő 

fűtéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról 
 

5. Az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes akció meghosszabbí-
tásáról, valamint az Edelény belterület 1/5 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 

 
6. Edelény Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 

7. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
 
Zárt ülés: 
 

     1. Kifogás elbírálásáról 1. 
     2. Kifogás elbírálásáról 2. 
 
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. 
 
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - 12 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 

 
1. A településkép védelméről 

 
2. Központi orvosi ügyelet működtetéséről  
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3. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról  
 

4. Az Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. lakás egyedi gázkazánról történő 
fűtéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról 

 
5. Az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes akció meghosszabbí-

tásáról, valamint az Edelény belterület 1/5 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
 

6. Edelény Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
7. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 

 
Zárt ülés: 
 

     1. Kifogás elbírálásáról 1. 
     2. Kifogás elbírálásáról 2. 
 
 
Tárgyalt napirendek 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A településkép védelméről 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 2./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Molnár Oszkár polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a 
„Településkép védelméről” szóló rendeletről vagy a jegyző úr, vagy ő a közeljövőben  
tájékoztatni fogja a lakosságot, mert bizonyos építkezéseknél befolyásolhatja a 
kivitelezési munkálatokat ez a rendelet, amennyiben elfogadásra kerül. 
 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:   
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2019. (I.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 
 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló a 314/2012 (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben az állami 
főépítész hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miskolci Járási Hivatal Örökségvédelmi 
Osztálya, valamint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság; valamint 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 
véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet alkalmazási köre, hatálya 

1. § 
 

A helyi településképi rendelet célja Edelény Városépített és természeti környezetének 
megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi 
követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok 
megállapítása. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2. §  

 
E rendelet alkalmazásában általános fogalmak:  

a) cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 2. § 1b. pontja szerinti épülettartozék; 

b) helyi védett településszerkezet: az önkormányzat által védetté nyilvánított 
utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és kötelező építési vonal; 

c) helyi védett épület, építmény: az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan 
épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, 
továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy 
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műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába 
beletartozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő, illetve külső és 
belső díszítő elemeket. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül 
az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.  

d) helyi védett műtárgy: az önkormányzat által védetté nyilvánított műszaki alkotás, 
műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, 
kerítés; 

e) helyi védett növényzet: az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan 
növényzet, amely fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen 
eseményhez-kötődésénél fogva védelemre érdemes; 

f) helyi védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a 
védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen 
megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez; 

g) információs célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati 
faliújság, az információs vitrin, az útba igazító hirdetmény, a közérdekű molinó; 

h) közérdekű molinó: olyan elsődlegesen a település életének valamely jelentős 
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó ne merev anyagból készült 
hordó felületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között 
van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának 
tervezett és engedélyezett részét; 

i) más célú berendezés: az ülő – és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, 
a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló 
berendezés, korlát és a közterületi illemhely; 

j) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 
létesített és fenntartott elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, 
tisztségviselői, tagjai, tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely 
az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre, és 
amely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is 
szolgálhat; 

k) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása 
céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából 
jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település 
életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló 
közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan 
reklámok közzétételére is szolgálhat; 

l) reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. 
pontjában meghatározott fogalom; 

m) reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 
4. pontjában meghatározott eszköz; 

n) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, 
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési 
szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás; 
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o) utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. Korm. rendelet 1. § 
11. pontjában meghatározott fogalom; 

p) utcaképi védelem: a jelölt utcaszakaszok épületeinek beépítési módját, az 
épületek építészeti arculatának, tömegének, jellemző paramétereinek megőrzését 
jelenti; 

q) vázlatterv: a megértéshez szükséges műszaki tervdokumentáció, amely minden 
esetben megegyezik az eljárás által előírt műszaki tartalommal, azzal a 
különbséggel, hogy a tervek kidolgozottsága elsősorban a koncepcióra, 
beépítésre, tömegformálásra, a településképi szempontból meghatározó részek 
esetében legyen teljes. 

II. fejezet 
 

HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
 

3. Helyi védett értékek 

3. §  
 

(1) A helyi értékvédelem feladata a helyi különleges oltalmat igénylő 
településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, 
régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontból 
védelemre érdemes védett terület és egyedi védett értékek 1. mellékletszerinti 
körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, 
megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése, valamint a 
védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 
elősegítése. 

(2) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület a 
rendelet módosításával dönt. A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez 
az önkormányzati főépítész szakmai véleménye szükséges, amely 
értékvizsgálaton alapul. 

(3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha  
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,  
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit 

helyreállíthatatlanul elveszítette,  
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem 

felel meg, 
d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.  

 
(4) A helyi védettség alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes vagy 

jogi személy, írásban a polgármesternél kezdeményezheti, mely 
kezdeményezésnek tartalmaznia kell 

a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén a körülhatárolását; 
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve 

telekrész); 
c) a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, fotók); 
d) a kezdeményezés indoklását.  
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(5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 
megindításáról 8 napon belül értesíteni kell: 
a) az érintett ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét és használóját, 
b) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket 

(alapítványok, egyesületek),  
c) a kezdeményezőt. 

A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban 
észrevételt tehetnek. A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló 
döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni. A 
közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki 
számára biztosítani kell.  

(6) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell: 
a) az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét, használóját, valamint az ingatlan-

nyilvántartásba feljegyzett egyéb jog jogosultját, 
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészét, 
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Földügyi Osztályát, 
d) az illetékes építésügyi hatóságot, 
e) az érdekelt közműveket, 
f) a kezdeményezőt. 
 

4. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása 

4. § 
(1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, melyet közzé 

kell tenni az önkormányzat honlapján. A nyilvántartás tartalmazza a védett érték: 
a) megnevezését, 
b) területhatárát (utca, tér, közterület), 
c) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi döntés számát, 
d) helyszínrajzot vagy térképmásolatot, 
e) a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedéseket. 

(2) Az építészeti értékek szemléletformáló szerepének érvényesülése, a települési 
azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos 
ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk. 

 
5. Helyi védett területre vonatkozó előírások 

5.§ 
 

(1) A hagyományőrző építészeti karaktervédelem a beépítés hagyományos 
jellegzetességeit viszonylag egységesen megőrző településrészek, utcák 
hangulatának, építészeti értékeinek megőrzése, valamint - folyamatos átépítések 
során megvalósítható - még egységesebb, összefüggő utcaképi megjelenés 
érdekében kerül bevezetésre.  

(2) A védett területen az épületek az oldalhatáron állóan (legfeljebb az oldalhatártól 
1 méterre), a meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem alatt álló 
épületeket alapul véve kell meghatározni. Törekedni kell a hagyományos 
építőanyagok használatára, a magastetős (35-45 tetőhajlásszög) kialakítás 
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ajánlott, a nyílászárók és egyéb homlokzati elemek a népi építészet formavilágát, 
arányait kövessék. 

(3) A helyi védett épületen tetőtér beépítés vagy emeletráépítés csak akkor építhető, 
ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek 
megőrizhetőek. 

(4) A településkép védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett építmény 
építőanyagaként a helyi védelemmel össze nem egyeztethető anyaghasználat 
nem megengedett, különösen de nem kizárólagosan:  

a) hullámpala, 
b) bitumenes lemezfedés, 
c) műanyag hullámlemez, 
d) fém cserepeslemez. 

(5) A tetőhéjazat cseréje a meglévő cserépfedéshez hasonló kinézetű, és azonos 
anyagú épületszerkezettel megengedett; meglévő palafedés cseréje, felújítása 
esetén a meglévőhöz hasonló méretű, színű, korszerű anyagú fedésre kell 
törekedni. A héjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen csak egyféle fedés 
helyezhető el. 

(6) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén törekedni kell az 
eredetivel azonos anyagú, kiosztású, méretű, formájú, tagolású, színű nyílászárók 
elhelyezésére.  

(7) Helyi védett területen a villamos közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási 
hálózatok és távközlési hálózat létesítésekor, illetve rekonstrukciójakor 
földkábelen, vagy alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.  

(8) Tájképvédelmi területen és erdőben az épületek és épületrészek homlokzata 
természetes anyagú (kő, fa, fém, tégla, sima vakolt felület stb.), vagy a 
természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú színnel és 
felületképzéssel készülhet.  

(9) A tájba illesztést lehetőleg látványtervvel kell igazolni. A látványtervben meg kell 
jelennie a környező terepalakulatoknak. A látvány feltárulást a fő feltáró 
útvonalakról is igazolni kell. A kilátás és a rálátás szempontjait egyaránt vizsgálni 
kell. 

 
6. A helyi egyedi védettséggel összefüggő korlátozások, 

kötelezettségek 

6. § 

(1) A védelemben részesített épületek korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk 
megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők 
és a védett érték létét, állagát nem veszélyeztetheti, vagy azt értékvédelmi 
szempontból károsan nem befolyásolhatja. A helyi védelem alatt álló épület, 
illetve építmény nem bontható el. 

(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a 
nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat 
egységes színezését.  
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(3) A védett épületbelső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség 
nem akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai 
igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és 
belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.  

(4) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épülettömeg formája, 
homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt 
szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, 
anyaghasználatával összhangban legyen. 

(5) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, 
égéstermék kivezető szerkeze közterületről is látható egysége és kivezetése a 
környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem helyezhető el.  

(6) A helyi védett épületen tetőtér beépítés vagy emeletráépítés csak akkor 
alkalmazható, ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati 
értékek megőrizhetőek. 

(7) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos 
kötelezettsége. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték 
minden alkotóelemére és részletére, függetlenül attól, hogy azok a 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem. A védett értékek 
megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő 
használattal kell biztosítani. 

 
7. A helyi védelem alatt álló egyéb építmények 

7. § 
 

Helyi védelem alatt álló szobor, szoborcsoport, emlékmű elemeinek esetleges cseréje, 
illetve hiányzó elemeinek pótlása során törekedni kell az egységes tömeghatás 
elérésére és az eredeti anyaghasználatra. A szobrok, emlékművek, kőkeresztek 
javítását, felújítását, tisztítását megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberrel 
kell elvégeztetni. 
 

8. A településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

8. § 
 

(1) Az Önkormányzat a jelen rendelet mellékletében szereplő építmények, azok 
közvetlen környezete felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák 
megvalósulását a „Edelényi Építészeti Értékvédelmi Támogatás”-ból (a 
továbbiakban: Támogatás) segítheti. 

(2) A Támogatás előirányzatát az Önkormányzat gazdasági lehetőségeihez mérten 
éves költségvetésében biztosíthatja. 

(3) A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. 

(4) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a 
Képviselő-testület írja ki. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a 
pályázati kiírásnak kell tartalmaznia. 

(5) A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. 



 11 

(6) A pályázat alapján vissza nem térítendő és visszatérítendő kamatmentes 
támogatás nyújtható. 

(7) A támogatást elnyert pályázókkal a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a 
polgármester megállapodást köt. 

(8) A megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, 
határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait. 

 
III. fejezet 

 
TELEPÜLÉSKÉPVÉDELEM 

 
9. A településképi meghatározó területekre vonatkozó követelmények 

9. § 
 
(1) Az épületek színezése során pasztellszínek kerüljenek alkalmazásra azzal, hogy 

rikító színek nem alkalmazhatók.  

(2) Előkertben az utcavonalon kerítés legfeljebb 2,2 m magasságig építhető. 

(3) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra 
kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad. A földszinten 
portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, egységes 
megformálással lehetséges.  

(4) Égéstermék utcai homlokzaton történő kivezetése nem engedhető meg. 

(5) Edelény Város közigazgatási területén két vagy többszintes tetőterű épület nem 
létesíthető.  

(6) A településközponti közterületen vendéglátó-ipari terasz kialakításakor a kijelölt 
közterület alakítási terv alapján a következő előírás alkalmazandó: 

a) dobogó, emelvény, fa-, műfű vagy egyéb burkolat építése, kihelyezése nem 
megengedett csak abban az esetben, ha a közterület burkolata nem került 
felújításra vagy a közterületi burkolat kialakítása és lejtési feltételei nem 
teszik azt másképp lehetővé; 

b) a vendéglátó-ipari teraszon lévő bútor, berendezés stílusában, anyagában 
és színezésében illeszkedjen a környezethez, könnyen tisztítható és 
mozgatható, valamint biztonságos legyen; 

c) a napellenző és árnyékoló szerkezet a közterület-használatra vonatkozó 
bérleti szerződésben meghatározott rögzítési pontban és módon helyezhető 
el; 

d) a napellenző szerkezet ernyőjének legalsó pontja legalább 2,20 méter 
magasan lehet és nem nyúlhat ki a gyalogos sáv fölé; 

e) a terasz zárttá nem tehető, sem egy, sem több oldalról; továbbá sem 
ideiglenesen sem véglegesen le nem zárható. 

(7) Felület-kezeletlen trapézlemez vagy hullámlemez burkolat nem alkalmazható sem 
a homlokzatokon, sem a tetőkön.  

(8) A meglévő-megmaradó épületek megjelenését, tetőformáját átalakításuk során 
hozzá kell igazítani a kialakult utcaképhez. 
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(9) A mezőgazdasági területen kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, 
tájba illő épületek, építmények építhetők.  

 
10. Növényzet 

10. § 
 
(1) Az új és a meglévő utcák fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, 

szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fafajok (pl. nyárak) helyett 
előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fajokat. Az épületek, 
építmények környezetének rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba 
illő, nem invázív, őshonos növényekkel történhet a függelékben ajánlott fajtákkal. 

(2) A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, 
növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére  

a) a 2 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1 méterre;  
b) a 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1,5 méterre;  
c) fát a növekedési jellemzőitől függően  

ca) alacsony termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb 6 m magasságig 
nevelt fák esetében legalább 2 m-re –  

cb) közepes termetű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében 
legalább 3 m-re; 

cc) magas termetű terebélyes fák (pl.: diófa) esetében legalább 6 
méterre kell ültetni.  

d) a 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd telkének határától 1,5 
méter és 3 méter között csak a szomszédos ingatlan tulajdonosai írásbeli 
hozzájárulásával lehet telepíteni.  

 
(3) A szomszéd telek kerítése vagy a telekhatáron lévő épület fala csak a szomszédos 

ingatlan tulajdonosainak – az esetleges feltételeket is tartalmazó – írásbeli 
hozzájárulásával futtatható be kúszónövénnyel.  

(4) A kerítés nélküli telekhatárra kerítésként funkcionáló sövényt ültetni csak a 
szomszédos ingatlan tulajdonosainak írásbeli hozzájárulásával lehet. Az ilyen 
sövényt az érintett telkek tulajdonosai vagy használói közösen kötelesek 
gondozni, illetve úgy metszeni, hogy annak magassága a 2,5 métert ne haladja 
meg.  

(5) Azt a tulajdonost, az ingatlannal rendelkezni jogosultat, aki az előírásokat nem 
tartja be – kérelemre indult eljárásban –, a polgármester a fás szárú növény 
karbantartására, visszanyírására, gondozására kötelezi. 

(6) A rét, legelő, vízfolyások növényzetét meg kell tartani; az új telepítéseket 
többszintes növény-állomány telepítésével kell megoldani. 

 
11. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírások 

11. §  
 
(1) Edelény Városbelterületén a közművezetékek, járulékos közműlétesítmények 

elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, esztétikai követelmények 
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betartására is figyelemmel kell lenni, minden esetben kötelező a településképi 
véleményezés. 

(2) A település hosszú távú arculatformálását meghatározó csapadékvíz- és 
belvízrendezés szerint a csapadékvíz elvezetésénél a nyílt árokrendszerű felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésére kell törekedni, ezért javasolt az utak korszerűsítése 
alkalmával zárt csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése. Hosszabb távon nyílt 
árkos csapadékvíz-elvezetési rendszer csak szilárd burkolat nélküli, illetve 
beépítésre nem szánt területen javasolt fenntartani. 

(3) Településképi szempontból új nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint 
közvilágítási-, villamosenergia-ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat 
rekonstrukcióját engedélyezni  

a) burkolt utakkal rendelkező területeken, új beépítésre szánt területen, illetve 
utak szilárd burkolatának kiépítésekor földkábeles elhelyezéssel;  

b) burkolat nélküli utakkal feltárt területeken, valamint beépítésre nem szánt 
területeken a villamos-energia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése 
fennmaradhat; 

c) meglévő és indokolt esetben az utca fásítási és utcabútorozási 
lehetőségének a biztosítására a villamos energia elosztási, a közvilágítási és 
a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, 
amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.  

(4) Településképi szempontból a távközlési hálózat létesítésekor, illetve 
rekonstrukciójakor földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve 
kell építeni, ahol a föld feletti vezetés egyelőre fennmarad az utca fásítási és 
utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a közvilágítási és a távközlési 
szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.  

(5) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges magassági korlátozás 
betartandó, valamint a közszolgálati táv- és hírközlési antennák telepítésének 
feltétele, hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás 
lefolytatásra sor kerüljön, valamint kötelező településképi konzultáció 
megtörténjen. 

(6) A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a 
mezőgazdasági besorolású területek. 

 
IV. fejezet 

 
TELEPÜLÉSKÉP ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 

 
12. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

12. § 
 
(1) Településképi konzultáció a település teljes közigazgatási területén kötelező 

minden egyszerű bejelentéssel érintett építési munkára. 

(2) A kötelező szakmai konzultációhoz az e rendelet függeléke szerinti kérelmet kell 
benyújtani, amelyhez a csatolandó dokumentáció megegyezik az egyszerű 
bejelentéssel végezhető építési tevékenységekhez beadandó dokumentáció 
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vázlatterv szintű dokumentumaival. A konzultációról készült emlékeztető az 
önkormányzatot az emlékeztetőben rögzített állásfoglaláshoz, javaslathoz kötik, 
valamint a településképi kötelezés során is figyelembe vehető.  

 
13. Településképi véleményezési eljárás 

13. §  
 
(1) Településképi véleményezési eljárás lefolytatása szükséges a (2) bekezdésben 

részletezett esetekben. 

(2) A polgármester – amennyiben az önkormányzat rendelkezik főépítésszel - a 
főépítész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési 
eljárást az e rendelet függeléke szerinti kérelemre, rendeltetéstől függetlenül 
minden építési engedélyköteles építmény esetében. 

(3) A településképi véleményezés során vizsgálandó, hogy az alaprajzi megoldások 
nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatának településképi 
szempontból kedvezőtlen megjelenését. 

(4) A településképi véleményezés során az épület homlokzatának és tetőzetének 
kialakításával kapcsolatban vizsgálandó: 

a) a homlokzatkialakítás építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a 
kialakult, vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített 
környezethez;  

b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az 
épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival; 

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs 
berendezés elhelyezésére és kialakítására;a terv településképi szempontból 
megfelelő megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 
berendezései, tartozékai elhelyezésére;  

d) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítménye 
- megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottságaihoz; 

e) tömegalakítása, homlokzatfelület színezése, anyaghasználata harmonizál-e 
a településkép meghatározó karakterelemeivel. 

(5) A településképi véleményezés során a határoló közterülettel való kapcsolatot 
illetően vizsgálandó: 

a) a közterületre benyúló építményrész, szerkezet, berendezés, - különösen 
díszvilágító és hirdető berendezés -, milyen módon befolyásolja a közterület 
használatát; 

b) korlátozza-e vagy zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és azok 
biztonságát; 

c) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 
berendezéseit, műtárgyait; 

d) a terv megfelelő javaslatot ad-e az esetleg szükségessé váló - közterületet 
érintő - beavatkozásra. 

(6) A véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció - 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/A. § (3) 
bekezdésében foglaltakon túl - az alábbi munkarészeket is tartalmazza: 

a) fotódokumentáció a tervezési területről, 
b) utcakép ábrázolása, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, 
c) látványterv, vagy modellfotó. 

 
14. Településképi bejelentési eljárás 

14. §  
 
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az utcaképi és helyi 

területi védelem alá tartozó területen, műemléki környezetben, valamint egyedi 
védelem alatt álló építményre vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott 
építési tevékenységek esetén. 

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 
a) az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül 
végezhető építési munkák közül: 1., 2., 4. 5. 7. 9. 11. 12. pontokban 
foglalt tevékenységek; 

b) minden olyan építménynek minősülő, és huzamos emberi tartózkodásra 
alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi, sátor stb.), 30 napot 
meghaladó időtartamra terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára 
(raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében; 

c) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – 
megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek 
számának változásakor, abban az esetben, amennyiben az az utcaképet, 
vagy közterületről látható homlokzat kialakítást érint; 

d) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, 
valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) 
Korm. rendeletben foglalt követelmények érvényesítése érdekében. 

(3) A polgármester a településképi bejelentési eljárásban a tevékenység 
tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során - 
különösen - az alábbi szempontokat veszi figyelembe:  
a) jogszabályi előírásoknak való megfelelőség; 
b) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfelelőség; 
c) a tervezett, távlati adottságokat, a településfejlesztési terveket figyelembe 

vevő megfelelőség, terület-felhasználás megfelelősége. 

(4) Amennyiben a tevékenység megfelel az (3) bekezdésben felsorolt 
szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, 
reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről hatósági 
határozatban dönt.  

(5) A bejelentő a polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 
napon belül fellebbezhet Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.  

(6) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott függelék szerinti 
kérelemre indul. A bejelentés melléklete a papíralapú dokumentáció vagy a 
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozó. A dokumentáció - a bejelentés 
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tárgyának megfelelően - a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl, amennyiben az építmény az 
utcaképben megjelenik - utcaképi vázlatot, valamint közterületen elhelyezendő 
építmények esetén közterület-alakítási tervet is tartalmazzon. 

(7) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a 
polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági döntés birtokában, az 
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz 
más hatósági engedély nem szükséges. 

(8) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje 
a kiadmányozástól számított egy év, ami alatt az engedélyezett tevékenység 
elvégezhető. 

 

15. Településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság 

15. § 
 

(1)Településképi kötelezési eljárás lefolytatása szükséges: 

a) a településképi bejelentés elmulasztása esetén, illetve a településképi 
bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése 
esetén; 

b) a településképet rontó feliratok, cégérek megszüntetése érdekében, 
amennyiben az nem felel meg a településképi előírásoknak, különösen, ha 
az állapota nem megfelelő; megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető; nem 
illeszkedik a megváltozott környezetéhez; 

c) a helyi településkép-védelem érdekében, amennyiben a településképi elem 
(egyedi és területi) fenntartása, karbantartása, vagy rendeltetésének 
megfelelő használata a helyi településkép-védelmi rendeletben 
meghatározott szabályokkal ellentétes, különösen 

ca) az épület jó karbantartása,  
cb) homlokzati elemeinek, színezésének védelme,  
cc) egységes megjelenésének biztosítása, 
cd) az építkezések átmeneti állapota keretében a terület adottságának 

megfelelő szintű bekerítése, rendben tartása. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények és kötelezettségek 

megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 
hivatalból, vagy bejelentésre eljárás indul; amennyiben a jogsértés bizonyított, a 
polgármester önkormányzati hatósági jogkörében eljárva kötelezést ad ki az 
építtetőnek vagy a tulajdonosnak a jogsértő állapot legfeljebb 90 napon belüli 
megszüntetésére.  

(3) Amennyiben a kötelezésnek a kötelezett nem tett eleget, és a jogsértő állapot 
továbbra is fennáll, a polgármester 1.000.000 forintig terjedő településkép-
védelmi bírságot állapíthat meg, és mindaddig – legfeljebb 30 naponként - 
kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik. 
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(4) A településkép-védelmi bírság mértéke 
a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 30.000 – 100.000 

forint között,  
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 100.000 – 200.000 

forint között,  
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása 

esetén az eltérés mértékétől függően legalább 200.000 forint, legfeljebb 
500.000 forint,  

d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 
legalább 500.000 forint, legfeljebb 1.000.000 forint. 

(5) A kiszabott településkép-védelmi bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül kell az Önkormányzat erre a célra elkülönített 
számlaszámára befizetni. 

(6) A kiszabott és meg nem fizetett bírság a 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (3) 
bekezdése értelmében – köztartozásnak minősül, és adók módjára behajtható. 

 
 

V. fejezet 
 

REKLÁMOK ÉS CÉGÉREK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
16. Reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésére és alkalmazására 

vonatkozó szabályok 

16.§ 

(1) Közterületen reklám és reklámhordozó – más célú berendezések kivételével – 
kizárólag az utcabútorokon azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el. 

(2) (2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútoron utólag 
nem szerelhető fel azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt 
kell megtervezni és létrehozni. 

(3) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több 
oldali hirdető felülettel kerülhet kialakításra. 

(4) Kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható mértékben kell 
feltüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését és címét) székhelyét. Az adatokban 
bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül 
módosítani kell. 

(5) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, 
hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül, mögöttes 
felület eredeti állapot szerinti helyreállítás. Amennyiben a tartószerkezet vagy 
annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell 
tekinteni. 

(6) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetében a közterület-használati 
hozzájárulás kiadása a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján 
történhet. 
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(7) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő 
közérdekű információ közlésére létesíthető: 

 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 
 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 
 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; 

 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 
 

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami 
információk. 

 

17.§ 

A homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 
felülettel és maximum 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki. 
 

VI. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

18. §  

(1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti: 

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

rendelet7.§(2) és (3) bekezdése; 8.§ (4) és (5) bekezdése; 28.§ (2), (3), (4) 

és (6) bekezdés b) és e) pontja; 

b) a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 21/2017.(XI.23.) 

önkormányzati rendelet, és 

c) az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet. 

 
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 2019. január 
24. napján kihirdetésre került. 

 

 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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1. melléklet az 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelethez 

 
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, SZOBROK, 

TERÜLETEK 
Középületek, lakóházak 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

Görög katolikus 
templom 

Újtemplom út 2-
4. 

1139/59 Tervező: Török Ferenc 
(1983.) 

Turay István lakóháza István király útja 
61. 

70  

Turay féle lakóház Pást út 8. 175/1  

Váradi család lakóháza Császtai út 31. 87/2  

M. Takács Lajos háza Borsodi út 168. 148/1-2  

Berzi Tibor lakóháza Bors vezér útja 
4. 

  

Németh Lajos lakóháza Árpád út 21.   

 
Gazdasági épületek 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

Erdészeti központ Miklós Gyula út 
4. 

1731/1 Coburg hercegi 

Magtár József Attila út 1724 Cukorgyári épület 

 
Épületrészletek 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

Családsegítő központ István király útja 
58. 

172 Homlokzat 

Miklós-Gömöry kastély Árpád út 29. 2210/3 Belső épületmag 

Volt kisegítő iskola Antal György út 
3. 

 Homlokzat 

Uradalmi pince és 
borház 

Császta - 
zártkert 

5377 Kőfal  

 
Középületek 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

 Borsodi út 26. 1188/2 Utcafronti épület 

Földhivatal István király útja 
52/a. 

 153 Homlokzati kialakítás 

 
 
Helyi védett utcakép 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

Borsodi út végig    

Antal György út a 
Fenyőfasor utcától 
végig 
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Helyi védett terület 

Megnevezés Cím Hrsz. Leírás 

Borsodi út vége a 
Borsodi földvár alatti 
terület 

   

István király útja menti 
terület a Holt-Bódva 
partig és a 
városközpont  

   

Császta közösségi tere 
és a két pincesor 
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2. melléklet az 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelethez 

 
Városközponti terület 
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3. melléklet az 1/2019.(I.21.) önkormányzati 

rendelethez 
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1. függelék 
 

Telepítésre ajánlott növényfajok 
Út menti sorfának alkalmas, a települési környezetben megszokott, de a 
vegetációban tájidegen fajok, fajták:  
Kis fák:  

Acerplatanoides ’Globosum’ (gömbjuhar) 

Catalpabignonioides ’Nana’ (gömbszivarfa) 

Fraxinusornus (virágos kőris)  

Fraxinusornus ’Mecsek’(gömbkőris)  

Koelreuteriapaniculata (csörgőfa)  

Robiniapseudoacacia ’Umbraculifera’ (gömbakác)  

 
Közepes és nagy fák (12 m felett):  

Corylus colurna (törökmogyoró)  

Liriodendrontulipifera (tulipánfa)  

Platanushybrida (burkolattól kellő távolságba telepítve!) (platán)  

Robiniapseudoacacia (akác)  

Tiliacordata és fajtái (kislevelű hárs)  

Tiliaplatyphyllos és fajtái (nagylevelű hárs)  

Tiliatomentosa és fajtái (ezüst hárs)  

Tiliaamericana és fajtái (amerikai hárs)  

Tiliaeuchlora és fajtái (krími hárs)  

 
 

2. függelék 
 

Edelény területén nem ültethető növények 
 

Inváziós növények 

magyar név tudományos név 

Kései meggy Padusserotina 

Mirigyes bálványfa (ecetfa) Ailanthusaltissima 

Cserjés gyalogakác Amorphafruticosa 

Japán keserűfű Fallopiansp. 

Kanadai aranyvessző Solidagocanadensis 

Selyemkóró Asclepiassyriaca 

Kínai tatáriszalag Fallopianaubertii 
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3. függelék 
 

A helyi építészeti örökségre vonatkozó értékvédelmi vizsgálat kötelező 
adattartalma 

 

A helyi építészeti örökségre vonatkozó értékvédelmi vizsgálat 
 
 

1. helyszín megnevezése 

2. cím 

3. ingatlanok megjelölése a helyrajzi szám(ok) felsorolásával és  
    helyszínrajzi ábrázolásával 
 

4. épület / építmény vagy ezek együttese esetén annak  
4.1. megnevezése,  
4.2. fajtája,  
4.3. típusa,  
4.4. stílusa,  
4.5. jellemző datálása,  
4.6. eszmei értékei és jelentősége, szöveges leírása; 

5. épület / építmény esetén a történeti értéket képviselő  
5.1. homlokzatképzés és a díszítmények,  
5.2. a belső téralakítás és térelhatárolás,  
5.3. a beépített történeti berendezések,  
5.4. a történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések anyagaira, 
szerkezetei kialakítására vonatkozó összefoglaló ismertetése; 

6. fotódokumentáció 

Készítette: 
 
Dátum:  
 
Aláírás:  
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4. függelék 

 
TELEPÜLÉSKÉPI SZAKMAI KONZULTÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 25.§-a alapján. 

 

Alulírott építtető _______________________________________ (név) kérem a 

____________________________________________________________________ 

(építési tevékenység helye) ___________________________________________ 

(építési tevékenység megnevezése) településképi szakmai konzultációról szóló 

emlékeztető kiadását. 

Építtető adatai Tervező adatai 

Építtető neve: 
 

Tervező neve: 

Címe: 
 

Postai címe: 
 

Tel/fax: Tel/fax: 

E-mail cím: E-mail cím: 

Kapcsolattartó neve: Tervezői jogosultság száma: 

Postai címe: Tervező szervezet neve: 

Tel/fax:  

E-mail cím:  

Építési tevékenység adatai 

Építési tevékenység helyszíne (cím): 

Helyrajzi száma: 

Építési tevékenység megnevezése: 
 

ÉTDR azonosító:      
 
Dátum:      Aláírás: 
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5. függelék 

 
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 26/A.§-a alapján. 

Alulírott építtető _______________________________________ (név) kérem a 

____________________________________________________________________ 

(építési tevékenység helye) ___________________________________________ 

(építési tevékenység megnevezése) építési engedélyezési dokumentációhoz 

településképi vélemény kiadását. 

Építtető adatai Tervező adatai 

Építtető neve: Tervező neve: 

Címe: Postai címe: 

Tel/fax: Tel/fax: 

E-mail cím: E-mail cím: 

Kapcsolattartó1 neve: Tervezői jogosultság száma: 

Postai címe: Tervező szervezet neve: 

Tel/fax:  

E-mail cím:  

Építési tevékenység adatai 

Építési tevékenység helyszíne (cím): 

Helyrajzi száma: 

Építési tevékenység megnevezése: 

 
Ezúton nyilatkozom, hogy a dokumentációt ÉTDR rendszerben előzetes szakhatósági 
véleménykérésként hozzáférhetővé tettem Edelény Város Polgármestere számára2. 
 
ÉTDR azonosító2:        ÉTDR iratazonosító2:     
 
Dátum:      Aláírás: 
 
A kérelem hiányos kitöltése esetén a Korm. r. 26/A.§(5) bekezdése alapján a 
polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre nem javasolja. 
1: Amennyiben nem az építtető jár el 
2: A Korm. r. 26/A.§ (1) bekezdése alapján az elbíráláshoz a hozzáférést kötelező 
megadni.
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6. függelék 

 
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 26/B.§-a alapján. 

 

Alulírott __________________________________________________ (név) kérem a 

____________________________________________________ (építés tevékenység 

helye) ___________________________________________ (építési tevékenység 

megnevezése) építési tevékenységhez településképi bejelentési eljárás lefolytatását. 

Bejelentő adatai Tervező adatai 

Bejelentő neve: Tervező neve: 

Lakcíme/Székhelye: Postai címe: 

Tel/fax: Tel/fax: 

E-mail cím: E-mail cím: 

Kapcsolattartó1 neve: Tervezői jogosultság száma: 

Postai címe: Tervező szervezet neve: 

Tel/fax:  

E-mail cím:  

Építési tevékenység/Reklámelhelyezés/Rendeltetésváltozás adatai 

Építési tevékenység helyszíne (cím): 

Helyrajzi száma: 

Építési tevékenység megnevezése: 

Építési tevékenység elvégzésének időtartama: 

Rendeltetésváltozás megvalósításának időtartama: 

Reklámelhelyezés (a megfelelő 
aláhúzandó) 

állandó ideiglenes 

Ideiglenes reklámelhelyezés esetén időtartam: 

 
 
Dátum:      Aláírás: 
 
 
A kérelem hiányos kitöltése esetén a Korm. r. 26/C.§ b) pontja alapján a 
polgármester a tervezett építési tevékenységet megtiltja. 
1: Amennyiben nem az építtető jár el. 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet működtetéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 3./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A határozati javaslatban véletlenül kétszer került egy pont 
megszövegezésre, a 3-as és 4-es pont egyező tartalmú, ezért kéri polgármester urat 
tegye fel módosítóként szavazásra, és az egyik pont kerüljön törlésre.   
 
Molnár Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja jegyző úr módosító javaslatát, 
miszerint a 3-as és 4-es pont közül az egyik kerüljön ki.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester: A módosítással együtt szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Központi orvosi ügyeletműködtetéséről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 
a „Központi orvosi ügyelet működtetéséről” szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és megismerte 
a polgármester tájékoztatását a központi orvosi ügyelet 
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás állásáról. 

2. Képviselő-testület vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti 
feladat ellátásáért fizetendő - állami forrással nem fedezett - 
díjrészre havonta a Magyar Államkincstár által alkalmazott 2018. 
január 1. napján érvényes lakosságszám figyelembe vételével 
kiszámított fedezetet biztosít a nyílt közbeszerzési eljárásban az 
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ACU-CARE Medical Kft. részéről érkezett 2.700.000 Ft/hó 
összegre vonatkozóan. 

A számítás módja: település lakosságszáma / edelényi 
székhellyel működő központi orvosi ügyelethez tartozó 
települések összes lakosságszáma x nettó 2.700.000 Ft.  

3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a központi orvosi 
ügyeleti szolgálat működési engedélyének jogosultja az ACU-
CARE Medical Kft. lesz, aki közvetlenül köt finanszírozási 
szerződést a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési 
eljárás lezárására, és az ajánlatot adó Kft.-vel kötendő 
megbízási szerződés megkötésére, amennyiben az Edelény 
Város Önkormányzatával feladatellátási-szerződést kötött 15 
település önkormányzata, a településre eső összeg megfizetését 
határozatban vállalta. 

Határidő: 2019.03.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, Eü szolgáltató 

 
 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
 „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő  határozatot:  
 
 
 
 
 
 
 



 30 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati 
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be 
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati 
felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum 

bruttó 3 000 000 Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához saját forrást nem 
biztosít. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem 
esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 

 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. lakás egyedi gázkazánról történő fűtéséhez 
pénzügyi fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 5./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. sz. lakás egyedi 

gázkazánról történő fűtéséhez pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény, Antal György út 87. fsz. 2. sz. lakás egyedi gázkazánról 
történő fűtéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény, 
Antal György út 87. fsz. 2. számú lakás gázvezeték hálózatának a 
kiépítéséhez, a kondenzációs gázkazán felszereléséhez és a fűtési, 
melegvíz-ellátási hálózat kazánra történő rákötéséhez bruttó 
800.000,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2019. évben keletkező 
saját bevétele terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, pénzügyi ov. 
Értesül:  osztályok 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes akció meghosszabbításáról, 
valamint az Edelény belterület 1/5 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 6./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes 

akció meghosszabbításáról, valamint az Edelény 
belterület 1/5 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az építési telkek értékesítésére vonatkozó kedvezményes akció 
meghosszabbításáról, valamint az Edelény 1/5 hrsz.-ú építési telek 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában 
lévő, 1/5, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/145 és 1/146 
hrsz.-ú, építési telkeknek minősülő, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat. 

2. A Képviselő-testület elrendeli az ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó hirdetmény elhelyezését Edelény Város 
honlapján, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a 2019. január 31. napjáig tartó 
időszakban az Edelényi Városi Televízió képújságjában. 

3. A Képviselő-testület a Vásártér környékén értékesítésre kijelölt 
építési telkekre vonatkozóan kedvezményes telekvásárlási 
akciót hirdet, amelynek keretében 10% kedvezmény illet 
minden vásárlót, aki az akció ideje alatt egyösszegben kifizeti a 
telek vételárát. Az akció időtartama 2019. december 31. 
napjáig tart. 

4. A Képviselő-testület az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában 
lévő, Edelény belterület 1/5 hrsz.-ú, „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlant 1.513.170,- Ft + áfa, azaz bruttó 
1.921.726,- Ft vételáron értékesíti Szilágyi Krisztián 
Szabolcs és Jéger Emese Ágnes (3780 Damak, Dózsa 
György út 66. szám alatti lakosok) részére. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

Határidő: 2019. 02.15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfelek, osztályok, ügyvéd 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 7./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy régen volt ilyen szép közbeszerzési terve 
Edelénynek, 15 pontban 2 milliárd 203 millió forint az, amit kiírtak a közbeszerzési 
tervben. Ebben benne van társadalmi programoktól kezdve az infrastrukturális 
fejlesztéseken át minden. Egy tétel van benne, ami sajáterős, ez az ivóvíz kivezetése a 
Császtára. Köszönetet mond polgármester úrnak és a képviselő-testületnek ezért, mert 
látszik, hogy ha egyfelé tolják a szekeret, akkor halad a város is. Bízik benne, hogy ez 
az év is olyan eredményes lesz, mint amilyen az elmúlt év is volt, de nem utolsó sorban 
köszönhető ez annak az apparátusnak, aki ezeket a pályázatokat elkészítette és beadta, 
mert aki csinált már pályázatot, az tudja, hogy milyen nagy munka egyet is beadni, 
megnyerni, és főleg megvalósítani, mert amikor ilyen nagy számban adnak be 
pályázatot, az hatalmas feladat. Ezt külön köszöni. 
 
Molnár Oszkár polgármester is szeretné megköszönni képviselő-társainak is a 
munkáját, amivel elérték ezt az eredményt, ugyanúgy a városfejlesztési csoport minden 
tagjának, mindenkinek, aki részt vett a hivatal keretein belül. Egyben kiegészítené és 
köszöni Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrnak is azt a támogatást, amit az 
önkormányzatnak nyújtott azért, hogy ezeket a pályázatokat meg tudják valósítani. 
Ezeknek a pályázatoknak az előkészítését 2015-ben kezdték el, ez egy közel 4 
esztendős folyamat. Sajnos ilyen a rendszer, nem az ő hibájuk, hogy még „csak” itt 
tartanak. Fontosnak tartotta azonban elmondani, hogy nagyon sok város közel sem tart 
itt az előkészítésben, illetve a közbeszerzés kiírásában. Nem kíván neveket mondani, de 
Borsod megyében az elsők között van Edelény az előrehaladás tekintetében. 
 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:  
 
 
 
 
 
 



 34 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelény Város Önkormányzata 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi Összesített 
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény 

Város Önkormányzatának 2019. évi összesített 
közbeszerzési tervét – a határozat mellékleteként - 
jóváhagyja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 

a jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2019. évi 
összesített közbeszerzési tervének Edelény város honlapján 
történő közzétételét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő 
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Melléklet a 5/2019.(I.24.) határozathoz 

 

Edelény Város Önkormányzatának  

2019. évi összesített közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó eljárásrend 

Tervezett eljárási típus 

Közbeszerzés 

előzetesen 

becsült értéke 

(nettó) Ft-ban 

 Időbeli ütemezés 

 Az eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Építési beruházás     

Iparterület kialakítása 

Edelényben (TOP-1.1.1-

15-BO1-2016-00011) 

Inkubátorház 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
490 millió Ft 2019.I.negyedév 2020.április 30. 

Iparterület kialakítása 

Edelényben (TOP-1.1.1-

15-BO1-2016-00011) 

Közművek 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
490 millió Ft 2019.II.negyedév 2020.április 30. 

Környezettudatos 

fejlesztések Edelényben, 

egy zöldebb városért 

(TOP-2.1.2-15-BO1-

2016-00016) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
116 millió Ft 2019.I.negyedév 2019.június 30. 
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Jó szerencsét Császtán! - 

Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató 

tematikus élménypark  

(TOP-1.2.1-16-BO1-

2017-00018) 

Kivitelezési munkálatok 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
258 millió Ft 2019.III.negyedév 2020.december 31. 

Jó szerencsét Császtán! - 

Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató 

tematikus élménypark  

(TOP-1.2.1-16-BO1-

2017-00018) 

Eszközbeszerzés 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
58 millió Ft 2019.IV.negyedév 2020.december 31. 

Közösségi terek 

kialakítása és a leromlott 

városi területek 

rehabilitációja Edelényben  

(TOP-4.3.1-15-BO1-

2016-00004) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
255 millió Ft 2019.II.negyedév 2020.június 30. 

Edelény Város 

Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 

intézmények energetikai 

korszerűsítése  

(TOP-3.2.1-16-BO1-

2018-00140) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
165 millió Ft 2019.II.negyedév 2020.június 30. 
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Településkép, közösségi 

tér fejlesztése  

(VP-6-7.4.1.1-16)  
Közösségek házának 

fejlesztése 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
40 millió Ft 2019.I.negyedév 2019.december 31. 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése (VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16)  
Külterületi utak fejlesztése 

Edelény-Császtán 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
75 millió Ft 2019.II.negyedév 2020.június 30. 

Ivóvíz hálózat kivezetése 

a Császta-szőlőhegyre 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
70 millió Ft 2019.I.negyedév 2019.december 31. 

Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok 

infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése  

(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)  

Vásártér fejlesztése és 

konyhafejlesztés 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
37 millió Ft 2019.II.negyedév 2019.október 30. 

Közösségi terek 

fejlesztése az Edelényi 

járásban  

(EFOP-2.1.2-16-2017-

00014) 

Rakacai többfunkciós tér 

fejlesztése 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.115. § Nyílt eljárás 
54 millió Ft 2019.I.negyedév 2019.szeptember 30. 
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Integrált térségi 

programok megvalósítása 

az Edelényi járásban 

(EFOP-1.4.2-16-2016-

00012) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
40 millió Ft 2019.I.negyedév 2022.szeptember 30. 

Humán szolgáltatás 

fejlesztése térségi 

szemléletben 

(EFOP-1.5.3-16-2017-

00013) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
42 millió Ft 2019.I.negyedév 2020.szeptember 30. 

A helyi identitás és 

kohézió erősítése Edelény 

és térségében 

(TOP-5.3.1-16-BO1-

2017-00024) 

Nemzeti eljárásrend 

Kbt.113. § Nyílt eljárás 
22 millió Ft 2019.III.negyedév 2022.szeptember 30. 

 

Edelény, 2019. január 24. 

 

 

Molnár Oszkár 

polgármester 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 8./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.  
 
Molnár Oszkár polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt esztendőkben 
a kormány a különböző szakágazatokban elég jelentős béremeléseket valósított meg, 
akár az oktatásban, akár a szociális szférában, az egészségügyben. Egyetlen szegmense 
maradt ki az elmúlt sok-sok évben a bérrendezésből, ők a köztisztviselők. Hosszú 
esztendők óta nem volt semmiféle béremelés, most a kormány lehetőséget nyújt arra, 
hogy pályázzanak a köztisztviselőik béremelésére ebből a keretből, amit biztosítani 
fognak számukra.  
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2019.(I.24.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás 

igényléséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről” 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megállapítja, hogy 2018. július 1. napján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői 
illetményalap összege – a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdése 
szerinti - 38.650 Ft volt. 
 

2. Képviselő-testület vállalja, hogy 2019. évre a köztisztviselői 
illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez képest 20%-kal emelt 
összegben, 46.380 forintban állapítja meg az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan. 
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3. Képviselő-testület támogatási igényt nyújt be a „Kiegyenlítő 

bérrendezési alapból nyújtható támogatás”-ra az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 2. melléklet I. 1.a) pontja szerint elismert létszámára 
vonatkozóan.  

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

 
 

Molnár Oszkár 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 
 

 


