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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. február 26-án 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. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
5. A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 
7. „Vízi-közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című 

pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 
 

8. Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz.2. önkormányzati bérlemény használati 
jogának tulajdonjogra való elcseréléséről 

 
9. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül 

helyezéséről 
 

10. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) rendelet módosításáról 

 
11. Az Edelény 492/1 hrsz.-ú Arany János út 2. szám alatti lakóház értékesítéséről 
 

 
E d e l é n y, 2019. február 26.     
               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. február 26. 

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

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

Andor Józsefné, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs 
alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág 
Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Káli Richárd képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor aljegyző 
          Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály-vezető h. 
 
Jegyzőkönyvvezető:        Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő 
jelen van. 
 
Az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

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

 
2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

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

 
5. A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
6. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági 

szabályzatának jóváhagyásáról 
 
7. „Vízi-közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című 

pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 
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8. Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz.2. önkormányzati bérlemény használati 
jogának tulajdonjogra való elcseréléséről 

 
9. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül 

helyezéséről 
 
Javasolja napirendre felvenni „Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) rendelet 
módosításáról” szóló 36./ sorszámú, valamint „Az Edelény 492/1 hrsz.-ú Arany János 
út 2. szám alatti lakóház értékesítéséről” szóló 37./ sorszámú előterjesztést 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak. 
 
Molnár Oszkár polgármester a 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 javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a 
módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

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

 
2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
5. A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági 
szabályzatának jóváhagyásáról 
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7. „Vízi-közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című 
pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 

 
8. Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz.2. önkormányzati bérlemény használati 

jogának tulajdonjogra való elcseréléséről 
 

9. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül 
helyezéséről 

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

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

11. Az Edelény 492/1 hrsz.-ú Arany János út 2. szám alatti lakóház értékesítéséről 
 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDKÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 17/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
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Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

a következőket rendeli el: 
 
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 62.§-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„62.§ (1) A képviselő-testület a saját, a képviselő-testület bizottságai, és a 
tisztségviselők munkájának segítésére, a döntések szakmai 
előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére 
Abod Község Önkormányzatával, és Szakácsi Község Önkormányzatával 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 

(2)  A hivatal elnevezése: „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal”  

(3)  Az egységes közös önkormányzati hivatal belső szervezeti 
tagozódása: 

a) Jegyző Titkárság  
b) Polgármesteri Kabinet  
c) Pénzügyi Osztály  
d) Igazgatási és Szociális Osztály.” 

  
2.§ Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba. 

 
 

Dr. Vártás József   Molnár Oszkár 
        jegyző polgármester 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. 
február 26.napján. 

 
Dr. Vártás József 

jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.) 
 
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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 160/2014. (XII.17.) 
határozattal jóváhagyott Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2019. február 28. 
napjával hatályát veszti. 

 
2. Képviselő-testület - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 1) bekezdés d) 
pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát – a határozat mellékleteként   jóváhagyja. 
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3. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
2019. március 1. napján lép hatályba.   

 
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a Hivatalhoz tartozó települések 
önkormányzatainak hirdetőtábláin történő kifüggesztését, és 
honlapon való közzétételét. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2019. március 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok, hirdetőtáblák, honlap 

 

 
 
 

Melléklet a 19/2019.(II.26.) határozathoz 
 
 
 
 

 
 

 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (2) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében 
(továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Ávr.) 
kapott felhatalmazás alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

I.  
A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása 

 
1. A közös önkormányzati hivatal:  
 

1.1. megnevezése:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
1.2. rövidített neve:  EKÖH 
1.3. székhelye, címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 
1.4. telephelye, címe:  

a) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
  Abodi Állandó Kirendeltség 
  3753 Abod, Magyar út 42. 

 b) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
  Szakácsi Ideiglenes Kirendeltség 
  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 
 
1.5. levelezési címe:  3780 Edelény, István király útja 52. 
1.6. e-mail:  jegyzo@edeleny.hu 

 
2. Az EKÖH önálló jogi személy, a települési és nemzetiségi önkormányzatok 

gazdálkodásának végrehajtó szerve. Az előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik. A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Osztály. 
A Hivatalnál az Áht. 70. §-a által előírt belső ellenőrzési rendszer működik, 
amely ellátja az önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények, 
önkormányzati gazdasági társaságok ellenőrzését is. Feladatait, eljárási 
szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 

3. AZ EKÖH alapítója: 
 
 Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  
 Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
 Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
4. Alapító okirat kelte és száma: 1/A/2015. 

 
5. Alapítás időpontja: 2013.03.01. 
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6. AZ EKÖH felügyeleti szerve: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete.  

 
7. AZ EKÖH törzskönyvi azonosító szám: 812203 
 
8. AZ EKÖH költségvetési számlaszáma: 12046102-01384644-00100009 
 
9. AZ EKÖH számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt. Miskolc 
 
10. AZ EKÖH KSH statisztikai számjel: 15812209-8411-325-05 
 
11. Az EKÖH vállalkozási tevékenységei: Vállalkozási tevékenységet nem 

végez. 
 
12. Az EKÖH alaptevékenységi besorolása:  
            államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 
 
13. Az EKÖH által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységek: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

15 104060 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

 
14. Az EKÖH adószáma: 15812209-2-05 
 
15. Az EKÖH-t a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörében Edelény város polgármestere irányítja, és a hivatal jegyzője vezeti.  
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16. Az EKÖH illetékességi területe: 
 

16.1. Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe, míg 

16.2. első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi 
hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerint az Edelényi Járási Hivatal illetékességi területe. 

17. Az EKÖH alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol egyetlen gazdálkodó 
szervezet felett sem. 

18. Az EKÖH az Áht. 10.§ (4a) és (4b) bekezdése alapján az Ávr. 9.§ (1) 
bekezdése szerinti feladatokat nem lát el más költségvetési szervek részére.  

19. Az EKÖH gazdasági szervezete az alábbi települési és nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint társulás részére látja el az Ávr. 9.§ (1) bekezdés 
szerinti feladatokat: 

a) Edelény Város Önkormányzata, 

b) Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

c) Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 

d) Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

e) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, 

f) Abod Község Önkormányzata, 

g) Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

h) Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

i)    Szakácsi Község Önkormányzata, 

j) Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

II. 
AZ EKÖH feladatai 

 
1. Az EKÖH alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség 
betartása, a képviselő-testületi döntések végrehajtása az állampolgári jogok 
érvényesülése. 

 
2. Az EKÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk 

létrehozott szervek munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat 
munkájának segítése. 
 

3. Az EKÖH a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: 
a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi 

előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a 
törvényességet, 
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b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, 
c) szervezeti a képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a 

végrehajtás ellenőrzését, 
d) ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, 

ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 
 

4. Az EKÖH a képviselő-testületek bizottságai működésével kapcsolatban: 
a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez 

szükséges ügyviteli feltételeket, 
b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, 

egyéb anyagokat, 
c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási 

lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező 
kérelmeket, javaslatokat, 

d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 
 

5. Az EKÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: 
a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 
b) köteles a képviselőket az EKÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a 

szükséges felvilágosítást megadni, 
c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

 
6. Az EKÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: 

a) döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtást, 
b) segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői 

tevékenységet, 
c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 

 
7. Az EKÖH a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, 
valamint vizsgálja a törvényességet, 

b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt 
személy vezeti, 

c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit, 
d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb 

nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 
 

8. Az EKÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, 
ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

 
9. Az EKÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás 

ellenőrzési feladatok körében ellátja: 
a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, 
b) beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, 
c) belső gazdálkodás szervezését, az intézményi pénzellátást,  
d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli 

munkájának irányítását, 
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e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 
vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 

 
10. Az EKÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Edelényi Lengyel, 

Ruszin és Cigány, az Abodi Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok, 
valamint a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló 
megállapodást a képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá. 
 

11. Az EKÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 
államigazgatási, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 

 
 

III. 
A polgármester 

 
Az EKÖH-t, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja, ezen belül 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza az EKÖH feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek az EKÖH 
belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
d) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást, 
e) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a 

bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, 
figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek 
végrehajtását. 

 
IV. 

A jegyző, az aljegyző 
 

1. Jegyző 

1.1. A jegyző vezeti az EKÖH-t, gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen 
belül 

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat az EKÖH köztisztviselői, munkavállalói 
tekintetében, aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat, 

b) meghatározza az osztályvezetők feladatát, 
c) döntésre előkészíti a polgármester(ek) hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyeket, 
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester(ek) ad 

(nak) át, 
e) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek, valamint a 

bizottságok ülésén, 
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
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g) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
h) képviseli a közös önkormányzati hivatalt, 
i) összehangolja és értékeli az EKÖH szervezeti egységeinek munkáját, 
j) évente legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületeknek az 

EKÖH tevékenységéről, 
k) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek az EKÖH 

munkájában való érvényesítéséről, 
l) gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről, 

továbbá a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről, 
m) gondoskodik az EKÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a 

költségvetés által meghatározott keretek között, 
n) jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását, 
o) biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés 

területén, 
p) ellátja a választással kapcsolatos feladatokat, 
q) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

működését, 
r) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület(ek) működéséről, 

közérdekű döntéseiről, valamint az EKÖH aktuális, az állampolgárok 
széles körét érintő feladatairól, 

s) közvetlenül irányítja a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 
munkáját. 

 
2. Aljegyző  

 
2.1. Polgármester – a jegyző javaslatára – a jegyző helyettesítésére aljegyzőt 

nevez ki. 
2.2. Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg. 

a) az aljegyző vezeti az Igazgatási és Szociális Osztályt, ellátja az Igazgatási 
és Szociális Osztállyal összefüggésben az SZMSZ-ben az osztályvezetők 
részére meghatározott feladatokat, 

b) Az aljegyző segíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi 
felügyeleti és hatósági feladatainak ellátását, 
ba) a jegyző felhatalmazása alapján képviseli az EKÖH-t. 
bb) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületi (bizottsági) 

üléseken. 
 

V. 
AZ EKÖH belső szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti főbb 

feladatok 

1. AZ EKÖH létszámát Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg 
minden évben az önkormányzat éves költségvetési rendeletében. 

 
 AZ EKÖH belső szervezeti tagozódása:  

a) Polgármesteri Kabinet 
b)  Jegyzői Titkárság 
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c)  Igazgatási és Szociális Osztály  
d)  Pénzügyi Osztály. 

 
A szervezeti ábrát a szabályzat 1. melléklete, az EKÖH szervezeti egységeinek 
engedélyezett létszám adatait a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója az EKÖH szervezeti egységeinek költségvetésben 
engedélyezett létszámkeretén belül az egyes belső szervezeti egységek között 
létszám átcsoportosítást és munkakör módosítást hajthat végre.  
 
 
2. Tagozódás szerinti főbb feladatok 

 
2.1. Osztályvezetők 

 
A Jegyzői Titkárságot a jegyző, a Pénzügyi Osztályt az osztályvezető, az Igazgatási és 
Szociális Osztályt az aljegyző vezeti. Az osztályok csoportokra tagozódhatnak.  

Az osztályvezető a határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat és munkaköri 
leírásukat a jegyzőtől kapják.  

Továbbiakban osztályvezető(kö)n éretni kell az osztályt vezető jegyzőt és aljegyzőt 
is. 

A csoportvezetők feladatait a jegyzővel történt egyeztetés alapján az osztályvezetők 
a csoportvezető munkaköri leírásában határozzák meg. 

Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek 
együttműködni a feladatok ellátásában. Az osztályok az EKÖH-on belül a 
jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek megfelelően önálló feladatkörrel 
rendelkeznek. 

A szervezeti egységekben az ügyintézők és az ügykezelők látják el a köztisztviselői 
feladatokat. 
 

2.1.1. Az osztályvezető általános feladatai:  
 

a) figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást, szükség esetén 
kezdeményezi, illetve előkészíti a helyi jogszabály alkotását, módosítását, 
határozatok meghozatalát, 

b) felelős az osztály egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű 
működéséért, 

c) gondoskodik az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáról, a 
hatékony munka végzéséről, 

d) gondoskodik a munkaköri leírások naprakészen tartásáról, meghatározza a 
helyettesítés rendjét, 

e) felelős az osztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott feladatok 
szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért, 

f) gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a 
kiadmányozási jogot, 
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g) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
h) köteles részt venni a Képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a 

bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik, 
i) ellenőrzi a munkaidő, ügyfélfogadási idővel kapcsolatos intézkedések 

betartását. 
j) közreműködik a teljesítménykövetelmények meghatározásában, a 

teljesítményértékelésben és a köztisztviselők minősítésében, 
k) javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások 

biztosítására, jutalmazásra, kitüntetésre, illetve elismerő cím 
adományozására, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásra, 

l) részt vesz a választási feladatok ellátásában, 
m) felelős az osztály vonatkozásában az adatvédelem, és adatbiztonság, 

továbbá a tűz- és munkavédelem szabályainak betartásáért, 
n) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a Jegyzőnek, igény 

esetén közvetlenül a polgármesternek, alpolgármester(ek)nek, 
o) az osztály dolgozóit érintően engedélyezi az évi rendes szabadság 

igénybevételét. 
 

2.1.2. Az ügyintézők általános feladatai: 
a) felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban 

megfogalmazott ügyek törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri 
leírásban rögzített feladatok maradéktalan és határidőre történő 
végrehajtásáért, 

b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző, 
továbbá az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok 
végrehajtásáról, 

c) felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 
d) köteles betartani az EKÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.3.  Az ügykezelők általános feladatai: 

a) feladatait a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi, 
b) köteles a szakmai felettese által meghatározott feladatokat elvégezni, a 

hivatali ügyintézés hatékonyságát elősegíteni, 
c) gondoskodik az iratkezelési feladatok maradéktalan ellátásáról, 
d) köteles betartani az EKÖH szabályzataiban foglaltakat. 

 
2.1.4. A fizikai alkalmazottak általános feladatai: 

az EKÖH tisztán tartását és a működését elősegítő feladatokat látnak el az e 
körbe tartozó munkavállalók (portás, takarító, telefonközpont kezelő), akik a 
Jegyzői Titkárság szervezeti egységhez tartoznak.  

 
3. AZ EKÖH belső szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes feladatai 
 
3.1. Polgármesteri Kabinet 

 
3.1.1. Idegenforgalmi, városmarketing feladatok: 

a) testvérvárosi kapcsolatok szervezése,  
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b) kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, testvérvárosi hivatalokkal, lebonyolítja 
a szükséges levelezést, fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el, 

c) kapcsolatot tart a helyi és regionális médiákkal, részükre a polgármester 
programját rendelkezésre bocsátja, 

d) közreműködik a városi rendezvények, ünnepségek lebonyolításában, 
e) szerkeszti az önkormányzat honlapját, és közösségi oldalának profilját, és  
f) ellátja a polgármester által meghatározott feladatokat. 

 
3.2. Jegyzői Titkárság 

 

3.2.1.  Testületek és bizottságok működése: 

a) összeállítja a Képviselő-testület munkatervét, 
b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, üléseinek előkészítését, 

gondoskodik a testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról, 
c) gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek 

begyűjtéséről, rendszerezéséről, szükség szerinti sokszorosításáról és az 
érintettek részére történő megküldéséről, 

d) jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a Bizottság üléseiről, szükség 
esetén egyéb ülésekről, 

e) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a hozott 
határozatokat, 

f) nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az érintettek 
részére kézbesíti, 

g) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, 
h) gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről készült 

jegyzőkönyvek előzetes törvényességi ellenőrzéséről és azok Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről, 

i) működteti az NJT programot és a testületi jegyzőkönyvek felterjesztésével 
egyidejűleg az NJT rendszerrel készített elektronikus úton történő 
adatszolgáltatásról is gondoskodik, 

j) ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, 
továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját, 

k) a Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, igény szerint a bizottságok 
jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, 
illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek részére, 

l) negyedéves rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, 

m) gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek bekötésének folyamatos 
nyomdai előkészítéséről – oldalak sorszámozása, tartalomjegyzék készítése 
stb. – , 

n) nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről. 
o) elektronikus és papír alapú nyilvántartást vezet az önkormányzat és EKÖH 

által kötött szerződésekről. 
 

3.2.2. Tisztségviselők munkáját segítő feladatok: 

a)  közreműködik különböző fogadások szervezésében, program szervezésében 
és lebonyolításában, 
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b)  szükség esetén adatot, információt szolgáltat az önkormányzat és szervei 
működésével kapcsolatban, 

c)  közreműködik a városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában, 

d)  ellátja az adminisztratív feladatokat – ügyiratkezelés, ügyfélfogadás 
szervezése és lebonyolítása, stb. 

 

3.2.3. Személyzeti és munkaügyi feladatok: 

a) kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony 
keletkezelésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat, 
nyilvántartásokat, 

b) ellátja az önkormányzatok közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait – 
pályázatírás, alkalmazási iratok, elszámolás, támogatás igénylése, stb. – , 

c) ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok 
előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről, 

d) ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat, 
e) szervezi a közigazgatási képzéseken való részvételt, 
f) ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi 

követelmények betartásáról, 
g) évente kiadja a jogosultak részére az utazási utalványt, 
h) nyilvántartja és vezeti az EKÖH-ban foglalkoztatottak részére a kötelezően 

előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat, 
i) felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a 

védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét, 
j) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, és figyelemmel kíséri 

az abban foglaltak teljesülését, 
k) közreműködik, és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítmény-

követelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését, 
l) ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, s teljesíti a szükséges 

adatszolgáltatást, 
m) előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes 

juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 
n) biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, 

gondoskodik őrzéséről, 
o) munkavállalók éves szabadságának megállapítása, ütemterv készítése. 

 
3.2.4. Köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó 

köznevelési intézmények) kapcsolatos fenntartói és jegyzői 
feladatok ellátása: 

a) az óvodai beiratkozások előkészítése, 
b) az intézmények pedagógiai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 
c) a köznevelési intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 
d)  pedagógiai szakszolgáltatási feladatok végrehajtásának figyelemmel 

kísérése, 
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e) a település szintű esélyegyenlőségi tervek elkészítése, felülvizsgálata, 
f)  a csoportlétszámok alakulásának figyelemmel kísérése, 
g)  intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése, 
h) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

 
3.2.5. A közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok: 
a) a közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel, 
b) a közművelődési intézmény vezetői pályázati eljárásának előkészítése, 

lebonyolítása, 
c) városi rendezvények szervezésének segítése, 
d) intézményszerkezeti változtatások előkészítése, 
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

 
3.2.6. Szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos feladatok: 

a) ellátja az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok közül az egészségügyi 
alapellátás, a szakosított ellátást végző intézmények felügyeletével 
kapcsolatos feladatokat, 

b) az intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése, 

c) az intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések 
előkészítése, 

d) szociális intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása, 
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában. 

  
3.2.7. Városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok: 

 
a) a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti 

környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátása (települési 
főépítésszel), 

b) részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat 
szolgáltat a településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat 
elkészítéséhez, 

c) védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok 
megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és 
építési tilalom elrendelését (települési főépítésszel), 

d) a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az 
elővásárlási jog bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen 
telkekre, ahol a településrendezési terv intézkedéseket tervez, 

e) feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti 
örökség értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, 
kötelezettségeket, támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével 
összefüggésben, 

f) kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés, 
különösen a terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat 
során a természeti értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi 
tájértékek megőrzésére, 
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g) feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítésében 
és a közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz, 

h) kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján 
megvalósuló beruházásokban, 

i) építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési 
engedélyek kiadásánál. 

j) az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészíttetése, 
építési engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása 
(pályáztatás, stb.), 

k) önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási 
tervek készítése (ütemezése). 

 
3.2.8. Pályázatírói és közbeszerzési feladatok: 

 
a) az önkormányzat által benyújtott, külső közreműködő szervezetek általi 

lebonyolítású pályázatok kapcsán kapcsolattartás, nyilvántartás, követés, 
felügyelet, 

b) az önkormányzat által benyújtott saját lebonyolítású pályázatokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

c) közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés, 

d) a további részletes feladatokat a Közbeszerzési Szabályzat és a 
pályázatokkal összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzat 
tartalmazza. 

 
3.2.9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális igazgatás 

feladatok: 

 
a) csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból történő 

védetté nyilvánítása, 
b) helyi természeti értékek védetté nyilvánításának előkészítése, 
c) környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, 

határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek 
megállapítása, tilalmak, környezeti hatással járó jogerős határozatok, 
közigazgatási szerződések közzététele), 

d) környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata, 
e) helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletek előkészítése, a 

szükséges eljárások lefolytatása, 
f) kapcsolattartás a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és 

elhelyezését végző közszolgáltatóval, 

g) zaj- és levegőszennyezési források naprakész nyilvántartása, 
h) a lakóhelyi környezet állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a 

környezeti állapotról szóló tájékoztató előkészítése, 
i) levegőtisztasági intézkedési terv szükség szerinti készítése (füst, köd 

riadóterv), 
j) hulladékkezelési szerződések (közszolgáltatási szerződés előkészítése a 

szükséges jogszabályi változások átvezetése), 
k) légszennyezési zajvizsgálatok, mérések elvégeztetése, a szükséges 

intézkedések megtétele, 
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l) légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási 
bírság megállapítása, 

m) illegális hulladéklerakás megakadályozása, illetve a már kialakított 
lerakók felszámolására intézkedések megtétele, 

n) kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos feladatok, 
o) köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése. Felekezeti temetők 

esetében közszolgáltatási szerződések előkészítése, az abban foglaltak 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. Temetők fenntartásával, 
üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek. 

 
3.2.10. Vízügyi igazgatás feladatok: 

a) vízi-közmű szolgáltatás, ivóvíz, szennyvíz üzemeltetésének és 
rekonstrukciójának figyelemmel kísérése, fejlesztésükkel kapcsolatos 
feladatok ellátása, 

b) árvízvédelmi védművek üzemeltetésével, fejlesztésével és létesítésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

c) helyi vízgazdálkodási társulatok szervezésével és működésével kapcsolatos 
feladatok, 

d) a folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával, elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok, helyi közszolgáltatás megszervezése, közszolgáltatási szerződés 
előkészítése, 

e) patakok, csatornák áradása esetén a szükséges védekezési feladatok 
koordinálása, 

f) helyi rendeletek előkészítése (folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása, vízszolgáltatási korlátozási terv), 

g) csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésének figyelemmel kísérése, 

h) ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás 
engedélyezése, elrendelése, 

i) vizek, és vízi létesítmények nyilvántartása, 

j) vízmérőhely és tisztítóaknák közterületen történő elhelyezése, 

k) folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése, 

l) vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok 

előkészítése. 

 
3.2.11. Közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok: 

a) helyi forgalomszabályozási, forgalomtechnikai tervek készítése és 
rendszeres időközönkénti felülvizsgálata, 

b) utak, hidak nyilvántartása, rendszeres ellenőrzése, híd-törzskönyv vezetése, 
c) helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, 

felújításokra, új utak és járdák létesítésére vonatkozó javaslatok 
összeállítása, 

d) járdák létesítési engedélyezése, gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak 
nem közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások 
kiadása, 

e) helyi tömegközlekedés esetében a hatósági árak megállapítása előtt a 
javaslatok véleményeztetése, 

f) közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési, fakivágási és ültetési 
engedélyének kiadása. 
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g) közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, 
valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzésének nyilvántartása, 

h) közutak, helyi vasutak, járdák, kerékpárutak forgalomba helyezése, 
megszűntetése, 

i) közvilágítási berendezések létesítése, működtetése, 

j) parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárás 
kiadása), 

k) vasúti átkelőhelyek, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak, parkolók 
fenntartása, tisztántartása, síkosság elleni védekezés megszervezése, 

l) utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, utca névtáblák kihelyezése, 

m) útellenőri szolgálat megszervezése és működtetése, 
n) közlekedési, kártérítési igények kivizsgálása, 
o) a városi forgalomirányítási berendezés működésének biztosítása, a 

szükséges javításokra intézkedés megtétele, 
p) távközlési és egyéb nyomvonal jellegű építmények létesítésével kapcsolatos 

tervegyeztetés és kezelői hozzájárulás kiadása, 

q) útvonal engedélyek kiadása, 

r) közutak osztályba sorolása a jogszabályi előírások szerint, 
s) üzemanyagtöltő állomások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos 

ügyek, 
t) együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal 

(MÁV, ÉMKK), valamint az állami tulajdonú közutak kezelőivel (Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.), 

u) közúton, járdában elhelyezett közművek létesítményeinek meghibásodása 
esetén a közmű üzemeltetőjének tájékoztatása és a hiba kijavításának 
kérése. 

 
Egyéb jogszabályban, és jegyző utasítása szerinti feladatok ellátása. 

 
3.2.12. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok: 

a) ellátja a gyermekek és fiatalok érdekében végzendő feladatokat és 
megoldási lehetőségeket keres a korosztály problémáira, 

b) szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő 
önkormányzati, hivatali, civil és informális szervezetek tevékenységének 
koordinációját, 

c) az érintett korosztályt foglalkoztató problémák tekintetében 
ismeretterjesztő, felvilágosító, és segítő tevékenység végzése, 

d) támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését, 
e) elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő 

törvényekben és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek 
megismertetését és érvényre juttatását, 

f) kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső 
(települési) és külső (megyei, regionális, országos) kapcsolatokat, és 
erőforrásokat szerez a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a 
gyakorlati ifjúsági munkához, 

g) kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil 
szervezetek között. 
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3.2.13. Sporttal kapcsolatos feladatok: 

a) a helyi sporttevékenység támogatása, 
b) a diák-, szabadidő és versenysport feltételeinek megteremtése, illetve 

javítása, 
c) az EKÖH által szervezett sportrendezvények szervezése, koordinálása, 
d) kapcsolatokat épít és együttműködik a helyi sportegyesületekkel, 
e) együttműködik az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtésében, 

fejlesztését célzó kezdeményezésekben, 
f) segítséget nyújt a településen megrendezésre kerülő sportesemények, 

versenyek lebonyolításához.  
 
 

3.2.14. Informatikai feladatok: 

a) biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, az EKÖH-on 
belül a jogtiszta szoftver használatát, 

b) javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok 
fejlesztésére, 

c) üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét, 
d) üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák 

kijavításáról, 
e) nyilvántartja az EKÖH számítástechnikai eszközeit, 
f) elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait, 

gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról, 
g) folyamatosan gondoskodik az ügyintézők számítógépén az elektronikus 

jogszabály elérhetőségéről, frissítéséről, szükség szerint a jogszabály 
használatának betanításáról, 

h) felügyeli az ASP rendszer működését, és gondoskodik a rendszeren belül 
jogosultságok kiosztásáról, technikai problémák megoldásáról, és a 
működéshez szükséges feltételek biztosításáról 

 
3.2.15. Gondnoksági feladatok: 

a) biztosítja az EKÖH munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközöket, 
irodaszereket, azokat beszerzi, kiadja, 

b) gondoskodik a küldemények postázásáról, illetve kézbesítéséről, 
c) biztosítja az EKÖH közlönyökkel, szak- és napilapokkal, szakkönyvekkel való 

ellátását, azokról nyilvántartást vezet, 
d) gondoskodik a takarítás, porta- és őrszolgálat, telefonközpont ellátásáról, 
e) gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények 

megtartásához szükséges helyiségekről – tárgyi, technikai feltételek -, 
f) gondoskodik az EKÖH-ban lévő telefonok, faxok, fénymásolók 

működőképességéről, 
g) gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai vizsgálatok 

elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről, 
h) vezeti a bélyegző nyilvántartást, 
i) ellátja az EKÖH használatában lévő gépjárművek üzemanyag 

felhasználásának elszámolását, gépkocsivezetők túlóra elszámolását, 
j) gondoskodik az EKÖH által használt épületek kisebb karbantartási 

munkáinak elvégzéséről 
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k) szervezi a munkavédelmi oktatások lebonyolítását, ellátja a munkavédelmi 
feladatokat, 

l) ellátja a közbiztonsági feladatokat. 
 

3.2.16. Iktatási feladatok: 

a) a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerint elvégzi az EKÖH-hoz 
beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét, csoportosítását 
szignáláshoz, 

b) ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos 
feladatokat a külön szabályzatban foglaltak szerint, 

c) kezeli a kézi és központi irattárakat, 
d) elkészíti az éves hatósági statisztikát. 

 
3.2.17. Egyéb feladatok: 

a) ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások, a 
népszavazások, helyi népi kezdeményezések előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

b) ellátja a bírósági ülnökök választásának előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat, 

c) gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről, 
d) a feladatkörét érintően elkészíti és aktualizálja az EKÖH belső szabályzatait, 

utasításokat, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve 
betartásáról.  

e) a kitüntető és díjrendeletbe foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése, 
lebonyolítása 

f) Bizottságok üléseiről jegyzőkönyv elkészítése, 
g) egyházakkal való kapcsolattartás 
h) törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok, 
i) elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó jogosultságok engedélyezése. 

 
3.2.18. Társulás munkaszervezetének feladatellátás: 
a) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az üléseinek 

az előkészítése, 
b) Edelényi kistérség sport- és ifjúságpolitikai, kulturális feladatainak 

koordinálása, 
c) Közreműködés az edelényi kistérség fejlesztésével összefüggő feladatok 

ellátásában, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, 
megvalósításában 

d) Központi orvosi ügyeleti ellátás szervezésében való közreműködés, 
e) Edelényi Kistérség Többcélú Társulására vonatkozó adatszolgáltatás 

elvégzése, 
f) Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 
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3.3. Főépítészi feladatok ellátása: 

AZ EKÖH köztisztviselőként főállásban főépítészt nem foglalkoztat. A főépítészi 
feladatok ellátására megbízási szerződés alapján kerül sor. 
 
3.4. Igazgatási és Szociális Osztály 

 
3.4.1. Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljáráshoz kapcsolódó 
feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
3.4.2.  Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok, 
valamint a halotti anyakönyvek vezetése, dokumentumok kiállítása, kiadása 
az elektronikus anyakönyvezésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével, 

b) utólagos bejegyzés teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett 
egyneműek élettársi kapcsolatok és a halotti anyakönyvben, 

c) házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő 
közreműködés (jegyzőkönyv felvétele, ünnepi szertartás), 

d) külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelem 
továbbítása a felettes szervhez, 

e) igény szerint családi események társadalmi megünneplése során történő 
közreműködés, 

f) utólagos bejegyzés jegyzékékének vezetése és a levéltár részére történő 
megküldése, 

g) előírt adatszolgáltatás teljesítés, 
h) a számítógépes ASZA program alkalmazása, 
i) a névváltoztatással kapcsolatos feladatok (születési név változtatása 

esetén: a kérelmek átvétele, leellenőrzése és továbbítása, házassági név 
változtatása esetén: jegyzőkönyv felvétele, intézkedés a változás 
anyakönyvben történő átvezetése iránt) állampolgársági eljárással 
kapcsolatos feladatok (állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat, 
kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az 
állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek felterjesztése, ügyek 
előkészítése eskütétel lebonyolításához), 

j) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok (születés, házasságkötés, 
haláleset), 

k) az ASZA számítógépes programon belül a Fórum és a Levelező rendszer 
folyamatos figyelemmel kísérése, 

l) születendő gyermek esetében apai elismerő nyilatkozatok megtételének 
intézése. 

 
3.4.3. Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) a helyi népesség nyilvántartási adatok kezelése, adatszolgáltatás teljesítése, 
b)  adatszolgáltatási nyilvántartás vezetés, 
c)  személyes adatok védelme. 

 



 
 

25 

3.4.4. Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

a) az elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó-és 
értékbizonyítvány beszerzése), 

b) hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása, 
c) hagyatéki leltár és mellékleteinek közjegyző részére történő továbbítása. 

 
3.4.5. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok: 

a) jegyzőkönyv felvétele nemzetközi vonatkozású tartásdíj igény 
érvényesítésében a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságának megállapítása, 

b)  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatásra való jogosultságának megállapítása, 

c) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele, erre 
vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiadása. 

 
3.4.6. Építéshatósági feladatok: 

 
3.4.6.1. Elsőfokú építésügyi hatósági jogkörében (illetékességi 

területén) eljárva lebonyolítja az egyes építményekkel, építési 
munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos alábbi építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat: 

a) építési engedélyezési eljárás, 
b) az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési 

eljárás, 
c) használatbavételi engedélyezési eljárás, 
d) fennmaradási engedélyezési eljárás, 
e) bontási engedélyezési eljárás, 
f) az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása, 
g) tudomásulvételi eljárások 

ga) jogutódlás tudomásul vétele 
gb) használatba vétel tudomásul vétele, 
gc) veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele 

h) hatósági bizonyítvány kiállítása, 
i) az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása, 
j) építésügyi hatóság kötelezési eljárás (engedélyezési eljárással 

összefüggésben kerítés-, támfal építésének, bontásának elrendelése), 
k) hatósági kötelezés esetén az elrendelt jogerős és végrehajtható 

kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése, 

l) a kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett terhére hatósági 
úton a munkálatok elvégeztetése, 

m) építési engedély nélkül vagy attól eltérően, az építési engedély és 
bejelentés nélkül végezhető építési munka esetében az általános 
érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével történő építési 
tevékenység megelőzése, felkutatása és megakadályozása. 
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3.4.6.2. Fentieken túl az elsőfokú építésügyi hatóság: 
a) nyilvántartásokat vezet az építésügy körébe tartozó tevékenységek 

ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, 
természeti és műszaki adatokról, amelyeket a településrendezéshez 
és a tervezéshez, valamint az építésügyi hatósági tevékenységhez 
jogszabályban előírtak, illetékességi területenként, illetve 
településenként, 

b) gondoskodik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos 
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben előírt nyilvántartások illetékességi területenkénti, illetve 
településenkénti vezetéséről. Statisztikai jelentéseket készít. 

c) a tervtárat kezeli és a benne lévő műszaki terveket és 
dokumentumokat az előírásoknak megfelelően megőrzi, 

d) a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám 
táblák elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
végrehajtása. 

 
3.4.7. Egyéb feladatok: 

a) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, tanuk meghallgatása, 
b) hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos észrevételek 

jegyzőkönyvben történő rögzítése, hirdetmények záradékolása, levétele,  
c) talált tárgyak átvétele, nyilvántartás vezetése, a talált dolog jogosultnak 

történő átadása, a dolog őrzése, értékesítése, 
d) helyi vízgazdálkodási hatósági feladatok végzése és a kiadott engedélyekről 

nyilvántartás vezetése, 
e) az EKÖH-hoz tartozó önkormányzatok településkép védelmi rendeleteiben 

meghatározott, polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, 
f) a helyi nemzetiségi önkormányzatok ügyeinek koordinálása, üléseinek 

előkészítése, titkársági munkáinak elvégzése. 
 

3.4.8. Szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: 

A szociális törvény által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra 
vonatkozó valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, 
önkormányzati rendeletekben foglalt feladatok ellátása (előkészítése, 
végrehajtása). 

Az osztály felatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a kérelmek, valamint a 
szükséges mellékletek, igazolások átvétele, ellenőrzése, hiánypótlásra felhívás, az 
ügyek döntésre előkészítése, a bizottsági ülésen az ügyek előterjesztése, a 
határozatok postázása, közreműködés a döntés végrehajtásában. A bizottsági 
üléseken jegyzőkönyvvezetés, továbbá más szerv megkeresése, szociális 
programmal való egyeztetése, határozathozatal, adatrögzítés, felülvizsgálat. 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetése, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése. 

 

 



 
 

27 

a) ellátja a rendszeres és esetenkénti támogatások megállapításával 
kapcsolatos feladatokat a tényállás tisztázása után a szükséges 
hiánypótlásokat teljesítve,  feladatkörében eljárva döntéselőkészítő 
feladatot lát el: 

aa) települési támogatás, 
bb) rendkívüli települési támogatás, 
cc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. 

b) Előkészíti a Humánpolitikai Bizottság döntéseit, illetve azokról jegyzőkönyvet 
készít 

c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetésének 
elrendelése. 

d) Támogatások kifizetéséhez utalási lista készítése. 
e) Szociális ellátások elbírálásához szükséges valamint hatósági 

megkeresésekre      történő környezettanulmány készítése. 
f) Jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 
g) Statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése. 
h) Szolgáltatástervezési koncepció döntésre előkészítése, felülvizsgálata,   

aktualizálása. 
i) Folyamatos együttműködés, kapcsolattartás az Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központtal, a Miskolci Tankerületi Központ Pedagógiai 
Szakszolgálat Edelényi Tagintézményével,  az álláskeresők ellátása 
érdekében az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 

 
3.4.9. Kereskedelmi és ipari feladatok ellátása: 

a) az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenységek 
bejelentésének nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új 
üzletkörrel történő bővítése, nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás 
közzététele az önkormányzat honlapján, 

b) az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések 
kivizsgálása, 

c) vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása, 
d) kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes, illetve 

végleges bezáratása, éjszakai nyitva tartás korlátozása, üzletfeliratok, 
fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi követelményeinek 
ellenőrzése, 

e) mozgóárusítás engedélyezése, 
f) statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett 

változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 
g) ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés 

köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése, 
nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat 
honlapján, 

h) szálláshely-szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba 
vétele, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági 
ellenőrzés, 

i) magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek 
nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, vendégkönyvek hitelesítése, 
záradékolása, statisztikai jelentés elkészítése, 
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j) tolmácsigazolvány, szakfordítói igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése, 
k) zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, 

ellenőrzése, 
l) hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján, 
m) illetékességi területen kívül kijelölés alapján eljárások lefolytatása, 
n) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének 

bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése, nyilvántartás 
vezetése, 

o) gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása, 
p) a termőföldre vonatkozó elővásárlási- és elő haszonbérleti jog 

gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alkalmazása keretében az 
ajánlatok kifüggesztése, iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a 
kormányzati portálon. 

 
3.4.10. Állategészségügyi, mezőgazdasági feladatok: 

a) állatkiállítás, állatbemutatás, állatversenyek helyének és idejének 
engedélyezése, nyilvántartása, 

b) vadkár, vadászati kár, vadban okozott kárügyek (szakértő kirendelése, 
egyezség létrehozása), 

c) vadászterület résztulajdonosainak közös képviselete, 
d) eb oltás megszervezése,  
e) állattartási és állatvédelmi ügyek,  
f) méhészek és méhvándorlás nyilvántartása, 
g) parlagfű mentesítése (allergiát okozó nyomnövények elszaporodásának 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok), 
h) halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak), 

i) veszélyes állatok tartási engedélyének kiadása, 

j) fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás, 
k) járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés, szúnyog- és 

rágcsálóirtás megszervezése, 
l) gyepmesteri feladatok koordinálása, befogott állatok elhelyezése. 

 
3.4.11. Közterület-felügyelői feladatok: 

a) a település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az 
észlelt hiányosságok megszüntetése, (közterület-felügyelő alkalmazása 
esetén) 

b) a közterületen folytatott - engedélyhez kötött - kereskedelmi tevékenység 
jogszerűségének ellenőrzése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

c) Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak 
felkutatása, tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének 
megszervezése, 

d) a kóbor ebek időszakos begyűjtésének megszervezésében való 
közreműködés, a tulajdonossal szembeni szabálysértési eljárás megindítása, 

e) a járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan 
tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát, 

f) ellenőrzi a tulajdonosi hozzájárulásokban előírtak betartását, 
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g) a közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési 
tárgyak, valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési 
eljárást kezdeményeznek, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén) 

h) városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a 
szükséges engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását, 

i) felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat, 
j) együttműködnek a Rendőrkapitánysággal és egyéb más társhatóságokkal a 

közterület rendjének megőrzése érdekében, 
k) a szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon 

és összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg, (közterület-felügyelő 
alkalmazása esetén), 

l) a napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, a 
befizetések teljesítését - egyeztetve a Pénzügyi Osztállyal - rendszeresen 
figyelemmel kíséri. 

 
3.4.12. Ingatlangazdálkodással összefüggő feladatok: 

a) nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása: 

a.a) A hasznosításra vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése, a 
testületi határozatok végrehajtása.    

a.b) A használat során a bérlők részéről felmerülő problémák, kifogások 
kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele. 

 
b) önkormányzati tulajdonú szociális és piaci alapú bérlakások teljes körű 

nyilvántartása, bérbeadás előkészítése, együttműködve a Borsod 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. 

c) a Humánpolitikai Bizottság munkájában (helyszíni környezettanulmány), 
illetve a bizottsági üléseken való részvétel, 

d) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú 
ingatlanok hasznosítására bérleti szerződések megkötésének előkészítése, 
az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 

e) mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok művelési ágban tartásának 
ellenőrzése, helyszíni szemle során ezen ingatlanok állapotának rögzítése és 
a nyilvántartásokra történő rávezetése. 

 
3.4.13. Szakácsi Község Önkormányzat működéséhez kapcsolódó 

feladatok: 

a) végzi a települési önkormányzat titkársági munkáit a Jegyzői 
Titkársággal közösen a jegyző által meghatározott rend szerint, 

b) koordinálja a települési önkormányzat ügyeit. 
 
Egyéb jogszabályban, és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása 
(fakivágás engedélyezése, közterület használata, talált tárgyak kezelése stb.). 
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3.5. Pénzügyi Osztály 

 
3.5.1. Adóügyek 

a) helyi adó (iparűzési adó) bevallások feldolgozása, javítása, ellenőrzése, 
szankcionálása, változások nyilvántartása,  

b) gépjárműadó határozatok készítése, 
c) talajterhelési díj bevallások feldolgozása, ellenőrzése, szankcionálása, 
d) minden adónemben a kötelezettségek nyilvántartása, befizetések 

lekönyvelése, adószámlák kezelése, zárási összesítők, jelentések készítése, 
e) szabálysértési és más hatóságok által kimutatott bírságok, adók módjára 

behajtandó köztartozások behajtása, az eredményességről visszajelzés 
készítése, 

f) adóhátralékok és idegen helyről kimutatott tartozások behajtása, 
g) hagyatéki ügyekben és más hatóság megkeresésére ingatlan értékbecslés 

készítése, 
h) adóigazolás kiadása, vagyoni bizonyítvány készítése, 
i) helyi adórendelet módosításának előkészítése. 

 
3.5.2. Költségvetési feladatok 

a) a képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
pénzügyi- gazdasági döntések előkészítése, 

b) a központi költségvetés figyelembevételével az önkormányzat éves 
költségvetésének megtervezése, elkészítése, 

c) költségvetési rendelet módosítások elkészítése, 
d) az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozásával kapcsolatos 

feladatok, 
e) a testület által elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, a 

hivatal és az intézmények vonatkozásában, 
f) a költségvetési szervek pénzellátása, 
g) a kimenő számlázással kapcsolatos feladatok, a követelések behajtása, 
h) az EKÖH operatív gazdálkodása, számviteli rend kialakítása, számviteli 

szabályzatok készítése, aktualizálása, 
i) a pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, havi negyedéves, féléves, 

háromnegyed éves és éves információ szolgáltatása az államháztartás 
számára, 

j) az önkormányzat zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos feladatok, a 
normatív költségvetési hozzájárulásokkal való elszámolás, az önkormányzat 
költségvetési beszámolójának elkészítése, 

k) az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói, az ÁFA-val, egyéb állami 
adóhatósággal kapcsolatos adóalanyi feladatok, 

l) a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok, valamint a tárgyi eszközök 
nyilvántartásának vezetése, 

m)  a kötelezettség-vállalások nyilvántartásának vezetése,  
n) az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

önkormányzati feladatok, illetve a jegyző egyéb pénzügyi-gazdasági 
feladatai, gazdasági események rögzítése, analitikus nyilvántartások 
vezetése  
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o)  közműfejlesztési hozzájárulás igénylése- kiutalása, 
p) hitelkérelem, hitelek nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások,  
q)  választással kapcsolatos költségek számfejtése, elszámolása, kifizetése 
r) önkormányzati határozatban megállapított pénzellátások kiutalása, hozzá 

kapcsolódó állami hozzájárulások igénylése, 
s) szociális ellátások utalása, a hozzá kapcsolódó támogatások igénylése, 
t) az EKÖH eszközeinek nyilvántartása, leltározása, értékelése, selejtezése,  
u) pénzügyi szigorú számadású bizonylatok kezelése,  
v) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának számfejtése, utalása, 
w) nem rendszeres kifizetések számfejtése, utalása, 
x) normatív állami hozzájárulások igénylése,  
y) a működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok készítése-elszámolása, 
z) cafetéria juttatások (elemek) beszerzése, elosztása, ehhez kapcsolódó 

pénzügyi elszámolás, 
aa) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó számfejtések, kifizetések, 

visszaigénylések, munkabér és szerszámtartozások nyilvántartása, 
bb) központosított támogatások igénylésében, elszámolásában való 

közreműködés, 
cc) Iskolatej Program előkészítése, lebonyolítása, 
dd) leltározási feladatok előkészítése, közreműködés, selejtezési javaslatok 

elkészítése. 
 

3.5.3. Vagyongazdálkodási feladatok 

a) közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a 
vagyongazdálkodási terv elkészítésében, 

b) önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek előkészítése, hatályos rendeletek karbantartása, 

c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon állapotának teljes körű 
felmérése és naprakész nyilvántartása,  

d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére, 
stb., vonatkozó pályázatokban való közreműködés, 

e) az önkormányzat  
e.a) forgalomképtelen törzsvagyonának, 
e.b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának és  
e.c) forgalomképes üzleti vagyonának 

 naprakész nyilvántartásával,  
f) az ingatlanvagyon kezelésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
g) önkormányzati ingatlanvagyon kataszter elkészítése és folyamatos 

naprakész karbantartása, vezetése, rendeletben előírt beszámoló 
jelentések összeállítása és a Magyar Államkincstár részére történő 
megküldése. 

 
3.5.4. Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok: 

a) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek, 
termőföldek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, 
előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása, így 
különösen: 
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aa) Értékbecslések elkészíttetése. 
ab) Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos 

módon az ingatlanok elidegenítésre történő meghirdetése.  
ac) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  
ad) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 
ae) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése. 
af) A változásnak az ingatlan kataszteren, eszköznyilvántartásban 

történő átvezetése. 
ag) A megüresedett bérlemények hasznosításra történő meghirdetése a 

helyben szokásos módon.  
ah) A meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatok előzetes 

ellenőrzése, előkészítése.  
ai) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.  

 
b) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési 

telkek, termőföldek) megvásárlásával kapcsolatos Képviselő-testületi 
anyagok, előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása: 

ba) Adásvételi szerződések elkészíttetése. 
bb) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetése.  
bc) A változásnak az ingatlankataszteren, eszköznyilvántartásban történő 

átvezetése. 

c) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú 
ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és az erre 
vonatkozó önkormányzati rendeletben, illetve határozatokban foglaltak 
végrehajtása. 

 
Egyéb jogszabályban és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása. 

 
3.6. Belső ellenőrzés 

 
A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szerv által kerül ellátásra, megbízási 
szerződés alapján. 
 
3.6.1. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok: 

 
a) az EKÖH és az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági 

munkájának segítése, a folyamatos ellenőrzésekben a vezetői munka 
támogatása, 

b) hosszú távú ellenőrzési ütemterv készítése a célok és prioritások 
figyelembevételével, ennek folyamatos karban tartása, 

c) rövid távú (éves) munkaterv készítése (képviselő-testületi előterjesztés), 
d) belső ellenőrzési munkatervben foglalt rendszerellenőrzési (átfogó), 

szabályszerűségi, cél- téma és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett 
vizsgálatokról jelentés készítése, a jelentésben megfogalmazott 
megállapítások nyomon követése. Vizsgálatokról nyilvántartás vezetése, 
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e) Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása, 
f) közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzése, arról jelentés és beszámoló 

készítése, 
g) évente a Képviselő-testület részére beszámoló készítése az elvégzett 

munkáról. 
 

Egyéb jogszabályban és jegyzői utasításban meghatározott feladatok ellátása. 
 

VI. Fejezet 
 

A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 
 
1. A munkáltatói jogok gyakorlása 
 

a) Edelény város polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és 
aljegyző felett azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat 
a jegyző gyakorolja. 

b) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat az EKÖH köztisztviselői és 
munkaviszonyban álló munkavállalói felett, továbbá gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Polgármester egyetértése 
szükséges – az általa meghatározott körben – az EKÖH köztisztviselője, 
alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez és 
jutalmazásához. 

c) A jegyző az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek 
köztisztviselői és munkaviszonyban álló munkavállalói tekintetében 
átruházhatja a belső szervezeti egységek vezetőire. 

 
2. A helyettesítés és kiadmányozás rendje 
 
2.1. A helyettesítés rendje 

a) a jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején az aljegyző helyettesíti, 
b) az osztályvezetőt az érintett köztisztviselő, a munkaköri leírásában 

foglaltak szerint helyettesíti, 
c) az EKÖH köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásokban leírtak 

szerint helyettesítik egymást.  
d) az osztályvezető köteles gondoskodni arról és felelős azért, hogy 

valamennyi ügykörben, feladatkörben az állandó érdemi ügyintézés és 
ügyvitel biztosított legyen. 

 
2.2. A kiadmányozás rendje 
 

A kiadmányozás rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás tartalmazza. 
 
3. A bélyegzők használatának a rendje 

 
3.1. AZ EKÖH bélyegzőinek felsorolását és leírását a bélyegző nyilvántartás 

tartalmazza. AZ EKÖH-ban használható bélyegzők beszerzését a jegyző 
engedélyezi. A nyilvántartást a Jegyzői Titkárság vezeti. 
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3.2. A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évente legalább egyszer ellenőrizni köteles. 
 
3.3. A bélyegző kezelője, használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik azok jogszerű használatáért. 
 
3.4. A bélyegző elvesztését azonnal az osztályvezetőnek írásban jelenteni kell, aki 

köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni és a 
szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a megsemmisítési eljárást 
lefolytatni.  

 
3.5. A bármely okból használhatatlanná, vagy feleslegessé vált bélyegzőket a 

gondnoknak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről, illetve 
őrzéséről, arról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a nyilvántartás mellékleteként őrzi.  

 
4. AZ EKÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje 
 
4.1. Ügyfélfogadási rend 
 
4.1.1. A polgármester és a jegyző fogadóórái: 

 
 polgármester:  minden hónap első hetének pénteki napján  

 9.00 órától 12.00 óráig. 
 alpolgármester:        minden hónap második hetének szerdai napján  

       9.00 órától 12.00 óráig. 
 jegyző:  minden hét szerdai napján  

  9.00 órától 12.00 óráig. 
 
4.1.2. AZ EKÖH ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:  

 
 hétfőn: 8.00-15.00 óráig 
 szerdán: 8.00-16.00 óráig 

 pénteken: 8.00-12.00 óráig 
 

A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát 
működtet az EKÖH-ban. 

   
4.1.3.  AZ EKÖH ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 
                     

 hétfőn:  8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
 kedden: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
 szerdán:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 

 csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
 pénteken: 8.00-12.00 óráig 

Ügyfélfogadást tartanak az EKÖH lakossági ügyintézést végző belső szervezeti 
egységei, önálló ügyintézői. 
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4.1.4. Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles 
fogadni. 

 
4.1.5. A munkaidő heti 40 óra, melyből a dolgozó hétfőn, kedden és csütörtökön 

7:30 – 16:00 óráig, szerdán 7:30 – 17:00 óráig, pénteken 7:30 – 12:30 óráig 
köteles munkahelyén tartózkodni. A jegyző a polgármester egyetértésével 
ettől eltérő munkarendet is megállapíthat – takarítók, gépkocsivezetők 
esetében. Az eltérő munkarendet az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.  

 
4.1.6. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beleszámít a munkaidőbe. 
 
4.1.7. A munkaközi szünet 12:00-13:00 óra közötti időben vehető igénybe, de ettől 

eltérő igénybevételt a jegyző vagy az osztályvezetők is engedélyezhetnek. 
Munkaközi szünet nem vehető igénybe, ha a napi munkavégzés a 6 óra 
időtartamot nem éri el. 
 

4.1.8. Az EKÖH dolgozói a polgármester, jegyző, továbbá az osztályvezetők 
utasítására kötelesek munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatokat. A 
rendkívüli munkavégzés szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

 
4.1.9. Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselő-

testület tagjait, a nemzetiségi önkormányzat tagjait, a felettes, illetve központi 
állami igazgatási szervek képviselőit – előzetes egyeztetés alapján – 
ügyfélfogadási időn túl is fogadni kell és részükre a szükséges felvilágosítást – 
az állami és szolgálati titkokra, továbbá az adatvédelmi szabályokban 
foglaltakra figyelemmel – megadni. 

 
5. A munkakörök átadás-átvételének rendje  
 

5.1. Osztályvezetői munkakör átadás esetén a jegyző, köztisztviselő, egyéb 
munkavállalók esetében az osztályvezető felel az átadás-átvétel 
lebonyolításáért. 

 
5.2. A munkakör átadás-átvétele során jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiakat: 

 
a) folyamatban lévő ügyek felsorolása ügyiratszáma, az utolsó eljárási 

cselekmények megjelölésével, 
b) át kell adni az ügyintézői munkanaplót az utolsó iktatás megjelölésével, 
c) át kell adni az ügyintéző által használatos nyilvántartásokat, szakkönyveket, 

szobaleltárt, illetve a számára átadott eszközöket, felszereléseket – kiemelt 
figyelmet kell fordítani a bélyegző(k) átadás-átvételére –. 

 
5.3. Fenti szabályok a munkakör módosítás esetén is értelemszerűen 

alkalmazandók. 
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6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 
 

6.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 

 
6.1.1. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként: 

a) jegyző 
b) aljegyző 
c) osztályvezetők,  
d) a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami és 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési 
jogosultsággal rendelkező, illetőleg a pénzeszközök felhasználására, 
valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult köztisztviselők.  

 
6.1.2.  Vnytv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján 

ötévenként: 
a) önkormányzati tanácsadó 
b) építéshatósági és városfejlesztési feladatot ellátó ügyintézők. 

 
7. Az EKÖH szabályzatai 
 
7.1. Az EKÖH vezetői az EKÖH működési és gazdálkodási feladatainak ellátása 

érdekében szabályzatokat és utasításokat adnak ki, melyek felsorolása a záró 
rendelkezések között található. 
A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről. 
Gondoskodik továbbá, hogy a szabályzatokat, utasításokat az osztályvezetők és 
az osztályvezetők útján a dolgozók megismerjék, az abban foglaltakat 
betartsák, illetve betartassák. 

 
8. Az EKÖH munkájának irányítása, koordinálása 
 
8.1. Az EKÖH szükség szerint, de évente legalább egy munkaértekezletet tart, az 

osztályok szükség szerint tartanak munkaértekezletet, illetve 
munkamegbeszélést. 
A polgármester, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével havonta 
legalább egy alkalommal munkamegbeszélésre kerül sor, melyek elsődleges 
célja a testületi, bizottsági ülések előkészítése, egyéb aktuális feladatok 
megbeszélése. 

 
8.2. A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek az osztályokon 

elhelyezett jelenléti ívbe bejegyezni. A munkaidő alatti eltávozást az 
osztályvezetők, az osztályvezetők esetében a jegyző engedélyezi. A jelenléti 
íveket az osztályvezetők által lezárva a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell leadni 
a Jegyzői Titkárság ügyintézője részére. A jelenléti ívekhez csatolni kell a 
szabadságengedélyek másolatát. 
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8.3. A betegség miatti távollétet a dolgozó köteles annak első napján közvetlen 
felettesének bejelenteni, aki köteles tájékoztatni a humánpolitikai feladatokat 
ellátó személyt. Ezen bejelentési kötelezettség vonatkozik azon esetre is, amikor 
a dolgozó egyéb váratlan akadályoztatás miatt munkahelyén megjelenni nem 
tud - ebben az esetben a humánpolitikai feladatokat ellátó személyt nem kell 
tájékoztatni. 
 
A dolgozók kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot 
megőrizni, s ezen túl sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket, 
adatokat, egyéb információt, amelyekből közvetlenül a Képviselő-testületre, 
annak bizottságára, az EKÖH-ra vagy az ügyfélre nézve hátrány származhat. 

 
9. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-ellátás 
 
A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok stb. 
megrendelése az osztályvezetőkkel történő előzetes egyeztetést követően a jegyző 
által meghatározottak szerint történik.  
 

VII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

2019. március 1. napján lép hatályba.  
 
2. A hatályba lépésével egyidejűleg a 160/2014. (XII.17.) határozattal jóváhagyott 

és Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
hatályát veszti. 

 
3. Az EKÖH Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 
 

1. melléket: Az EKÖH szervezeti felépítésének, szervezeti egységek szerinti 
bemutatása, ábra. 

2. melléket: Az EKÖH egyes szervezetei egységeinek engedélyezett létszáma. 
3. melléklet: A szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról. 

 
 

4. Az EKÖH a közös önkormányzati hivatal működéséhez, gazdálkodásához 
kapcsolódó alábbi belső szabályzatok, utasítások megalkotására köteles: 

 Alapító Okirat 
 Edelényi EKÖH létrehozásáról, fenntartásról szóló megállapodás   
 Iratkezelési szabályzat 
 Tűzvédelmi szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 
 Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat 
 Vagyonnyilatkozatok kezelésének Szabályzata. 
 Egységes Közszolgálati Szabályzat  
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 Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó Szabályzat 
 Közbeszerzési Szabályzat 
 Informatikai Szabályzat 
 Közszolgálati és Számítástechnikai Adatvédelem Szabályzata 
 Kiadmányozás rendje 

 TAKARNET rendszer használatának Szabályzata 
 Vezetékes- és mobiltelefonok használata 
 Munkaköri leírások 
 Jegyző helyettesítése 
 Számlarend 

 Számviteli politika 
 Eszközök és források értékelési Szabályzata 
 Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
szakmai teljesítés  igazolás rendjének Szabályzata 

 Munkahelyi dohányzás Szabályairól 
 Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 
 Bizonylati Szabályzat 
 Pénzkezelési Szabályzat 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 
 Gépjármű üzemeltetési Szabályzat 
 Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezető Ellenőrzés Rendszere, és 

Integrált Koczkázatkezelési Szabályzat, 

 Beszerzési Szabályzat, valamint az egyéb 
 magasabb szintű jogszabályok által előírt szabályzatok. 

 
 
 
                        Dr. Vártás József  Molnár Oszkár  
        jegyző   polgármester 
 
Záradék: 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2019. (II.26.) határozattal 
jóváhagyta. 
Az egységes szerkezetbe foglalt Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2019. 
február 26. napján kihirdetésre került.  
 
Hatályba lépésének időpontja: 2019. március 1.  
 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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1. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  SZMSZ-éhez: 

 
 
 EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester  

 

 

 

 

 

 

 
 

Alpolgármester 

Aljegyző 

 

 

 
 

Jegyző 

Jegyzői 

Titkárság 

Pénzügyi 

Osztály 

Igazgatási és 

Szociális 

Osztály 

Polgármesteri 

Kabinet 

 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési 

Csoport 

Építéshatósági 

csoport 
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2. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éhez 

 
 
 
EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 
 
 
 
 Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységének 
engedélyezett létszáma – Edelény Város Önkormányzat költségvetési rendeletében 
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 

 Szervezeti egység Engedélyezett létszám (fő) 
 

 Jegyző, aljegyző 2 

1. Polgármesteri Kabinet 1 

2. Jegyzői Titkárság 20 

3. Pénzügyi Osztály 13 

4. Igazgatási és Szociális Osztály 12 

Összesen:                                                                                48 
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3. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal   SZMSZ-éhez 
 

K I M U T A T Á S 
 
a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról 
 

Hivatalvezető: jegyző        1 fő 
aljegyző       1 fő 

 
POLGÁRMESTERI KABINET 

1. önkormányzati főtanácsadó 1 fő 

 
JEGYZŐI TITKÁRSÁG 

1. titkársági ügyintéző 5 fő 

2. humán referens  1 fő 

3. városfejlesztési/városüzemeltetési ügyintéző 4 fő 

4. informatikus 1 fő 

5. közbiztonsági referens/gondnok/gk.vezető 1 fő 

6. kistérségi referens 1 fő 

7. titkárnő 2 fő 

8. ügykezelő 2 fő 

9. kézbesítő 1 fő 

10. takarító 1 fő 

11. portás 1 fő 

ÖSSZESEN: 20 fő 

 
PÉNZÜGYI OSZTÁLY 

1. osztályvezető 1 fő 

2. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 fő 

3. pénzügyi ügyintéző 8 fő 

4. adóügyi ügyintéző 2 fő 

5. pénztáros 1 fő 

Összesen: 13 fő 

 
IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY 

1. anyakönyvvezető/népesség 1 fő 

2. igazgatási és szociális ügyintéző 4 fő 

3. építéshatósági ügyintéző 2 fő 

4. ügykezelő 2 fő 

5. közterület felügyelő 2 fő 

Összesen: 12 fő 

 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek 
száma: 48 fő 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.) 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

3/2018.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 

a) 3.868.717 e Ft költségvetési bevétellel 
b) 5.999.077 e Ft költségvetési kiadással 
c) -2.130.360 e Ft költségvetési egyenleggel 

    ebből  - 418.191 e Ft működési egyenleg 

    - 1.712.169 e Ft felhalmozási egyenleg 

d) 2.177.093 e Ft finanszírozási bevétellel 

e)     46.733 e Ft finanszírozási kiadással 

fogadja el.” 
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2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 821.278 e Ft általános és 1.951.821 e Ft 

fejlesztési céltartalékot állapít meg.” 

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
16.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
17.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

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

  

 

Dr. Vártás József      Molnár Oszkár 
        jegyző       polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. 
február 26. napján. 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző
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1.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez  

Edelény Város Ö nkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)
2019. 2020. 2021.

1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 1 594 271 1 644 444 13 580 13 580 102 951 127 636 1 710 802 1 785 660 1 597 632 1 613 297 1 652 015

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 279 619 279 619 0 0 0 0 279 619 279 619 284 787 287 579 294 481

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 125 771 124 173 0 0 0 0 125 771 124 173 127 518 128 769 131 859

1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 339 740 340 057 0 0 0 0 339 740 340 057 308 263 311 286 318 756

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 16 070 16 660 0 0 0 0 16 070 16 660 12 282 12 402 12 700

1.5   Működési célú költségvetési  tám.és kieg tám. 4 093 9 620 0 0 0 0 4 093 9 620 1 348 1 362 1 394

1.6   Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 027 1 027 0 0 0 0 1 027 1 027 0 0 0

1.7   Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 827 951 873 288 13 580 13 580 102 951 127 636 944 482 1 014 504 863 434 871 899 892 825

2. II. Közhatalmi bevételek 160 800 187 675 0 0 0 0 160 800 187 675 164 016 165 624 169 599

2.1   Iparűzési adó 135 000 159 497 0 0 0 0 135 000 159 497 137 700 139 050 142 387

2.2   Gépjárműadó 22 000 24 378 0 0 0 0 22 000 24 378 22 440 22 660 23 204

2.3   Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 0 0 0 0 3 800 3 800 3 876 3 914 4 008

3. III. Működési bevételek 33 488 33 488 2 854 2 854 221 474 221 474 257 816 257 816 262 842 265 419 271 789

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 5 400 5 400 350 350 67 016 67 016 72 766 72 766 74 221 74 949 76 748

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 6 500 6 500 1 700 1 700 2 078 2 078 10 278 10 278 10 484 10 586 10 840

3.4   Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000 0 0 0 0 19 000 19 000 19 380 19 570 20 040

3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0 128 997 128 997 128 997 128 997 131 577 132 867 136 056

3.6   Kiszámlázott ÁFA 2 160 2 160 554 554 20 367 20 367 23 081 23 081 23 543 23 773 24 344

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 428 428 250 250 3 016 3 016 3 694 3 694 3 637 3 674 3 761

4. IV. Felhalmozási bevételek 1 493 494 1 610 380 0 0 22 187 20 687 1 515 681 1 631 067 1 522 641 1 533 054 1 564 111

4.1   Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 0 0 0 0 28 388 28 388 49 449 45 420 40 773

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 0 0 0 0 270 270 0 0 0

4.3   Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 0 0 0 0 5 130 5 130 5 233 5 284 5 411

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 1 743 1 743 1 743 1 743 1 778 1 795 1 839

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 1 459 706 1 576 592 0 0 20 444 18 944 1 480 150 1 595 536 1 466 181 1 480 555 1 516 088

5. V. Átvett pénzeszközök 45 536 6 499 0 0 45 536 6 499 79 300 80 077 81 999

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 45 036 5 999 0 0 0 0 45 036 5 999 78 790 79 562 81 472

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 500 500 0 0 0 0 500 500 510 515 527

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3 327 589 3 482 486 16 434 16 434 346 612 369 797 3 690 635 3 868 717 3 626 431 3 657 471 3 739 513

Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen Közép távú tervezés

Cím Bevételi  jogcímek

Ö nkorm.
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3/2 oldal

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)
2019. 2020. 2021.

6. VI. Finanszírozási bevételek 2 133 419 2 160 743 5 301 5 301 11 049 11 049 2 149 769 2 177 093 2 195 946 2 217 474 2 270 694

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 373 103 400 427 5 301 5 301 5 921 5 921 384 325 411 649 349 293 352 717 361 183

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 373 103 373 103 5 301 5 301 5 921 5 921 384 325 384 325 349 293 352 717 361 183

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.5   Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 27 324 0 0 0 0 0 27 324 0 0 0

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 1 760 316 1 760 316 0 0 5 128 5 128 1 765 444 1 765 444 1 846 653 1 864 757 1 909 511

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 0 0 0 0 165 000 165 000 214 200 216 300 221 491

6.2.2   Maradvány igénybevétele 1 595 316 1 595 316 0 0 5 128 5 128 1 600 444 1 600 444 1 632 453 1 648 457 1 688 020

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 5 461 008 5 643 229 21 735 21 735 357 661 380 846 5 840 404 6 045 810 5 822 377 5 874 945 6 010 207

Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen Közép távú tervezés

Cím Bevételi jogcímek

Ö nkorm.
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Edelény Város Ö nkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege 3/3 oldal

K I A D Á S O  K

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)
2019. 2020. 2021.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 1 324 067 1 466 942 248 257 248 313 925 592 921 086 2 497 916 2 636 341 2 405 700 2 429 286 2 487 588

7.1   Személyi juttatások 130 589 142 536 181 525 181 572 547 908 536 088 860 022 860 196 753 679 761 068 779 334

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 22 655 24 638 36 667 36 676 106 654 107 623 165 976 168 937 149 130 150 592 154 206

7.3   Dologi kiadások 275 014 349 923 29 020 29 020 270 830 277 375 574 864 656 318 473 824 478 469 489 952

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 992 49 774 1 045 1 045 200 0 46 237 50 819 42 177 42 591 43 613

7.5   Egyéb működési célú kiadások 850 817 900 071 0 0 0 0 850 817 900 071 986 890 996 566 1 020 483

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 35 656 35 656 0 0 0 0 35 656 35 656 27 898 28 172 28 848

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 29 158 39 958 0 0 0 0 29 158 39 958 27 030 27 295 27 950

7.5.3   Tartalékok 782 824 821 278 0 0 0 0 782 824 821 278 929 108 938 217 960 734

7.5.4   Elvonások és befizetések 3 179 3 179 0 0 0 0 3 179 3 179 2 854 2 882 2 951

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 254 526 3 323 003 3 175 3 175 38 054 36 558 3 295 755 3 362 736 3 350 109 3 382 952 3 464 144

8.1   Beruházások 1 256 091 1 231 728 3 175 3 175 20 704 20 708 1 279 970 1 255 611 1 294 694 1 307 387 1 338 765

8.2   Felújítások 55 157 137 122 0 0 17 350 15 850 72 507 152 972 48 314 48 788 49 959

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 943 278 1 954 153 0 0 0 0 1 943 278 1 954 153 2 007 101 2 026 777 2 075 420

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 2 332 2 332 0 0 0 0 2 332 2 332 1 530 1 545 1 582

8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 1 940 946 1 951 821 0 0 0 0 1 940 946 1 951 821 2 005 571 2 025 232 2 073 838

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 4 578 593 4 789 945 251 432 251 488 963 646 957 644 5 793 671 5 999 077 5 755 809 5 812 238 5 951 732

9. III. Finanszírozási kiadások 46 733 46 733 0 0 0 0 46 733 46 733 66 568 62 707 58 475

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955 27 494 27 764 28 430

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.4   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.5   Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955 27 494 27 764 28 430

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778 39 074 34 943 30 045

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778 39 074 34 943 30 045

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 4 625 326 4 836 678 251 432 251 488 963 646 957 644 5 840 404 6 045 810 5 822 377 5 874 945 6 010 207

Közép távú tervezés

Cím Kiadási jogcímek

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen
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2.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.) 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. Költségvetési bevételek összesen 2 155 454 2 218 150 Költségvetési kiadások összesen 2 497 916 2 636 341

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 710 802 1 785 660 Személyi juttatások 860 022 860 196

3. Közhatalmi bevételek 160 800 187 675 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 165 976 168 937

4. Működési bevételek 238 816 238 816 Dologi kiadások 574 864 656 318

5. Működési célú átvett pénzeszközök 45 036 5 999 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 237 50 819

6. Egyéb működési kiadások 850 817 900 071

7.

8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 384 325 411 649 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 26 955 26 955

9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0

10. Maradvány igénybevétele 384 325 384 325 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0

11. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0

12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0

13. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 955 26 955

14. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 27 324

2 539 779 2 629 799 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 2 524 871 2 663 296

3. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.) 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. Költségvetési bevételek összesen 1 535 181 1 650 567 Költségvetési kiadások összesen 3 295 755 3 362 736

2. Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 Beruházások 1 279 970 1 255 611

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 Felújítások 72 507 152 972

4. Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 Egyéb felhalmozási kiadások 1 943 278 1 954 153

5. ÁFA visszatérítése 1 743 1 743

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 480 150 1 595 536

7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 19 000 19 000

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 500

9.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 1 765 444 1 765 444 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 19 778 19 778

11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 778 19 778

12. Maradvány igénybevétele 1 600 444 1 600 444 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0

13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0

14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

3 300 625 3 416 011 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 3 315 533 3 382 514

Bevételi jogcímek

BEVÉTEL

Edelény Város Ö nkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Edelény Város Ö nkormányzatának 2018. évi fe lhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2018. évi e lőirányzat
Kiadási jogcímek

KIADÁS

2018. évi e lőirányzat

Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek
2018. évi e lőirányzat 2018. évi e lőirányzat

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
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4.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

1. I. Működési célú támog.államh.-on belülről 13 580 13 580 15 167 39 852 14 063 14 063 73 721 73 721 102 951 127 636 116 531 141 216

1.1   Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 13 580 13 580 15 167 39 852 14 063 14 063 73 721 73 721 102 951 127 636 116 531 141 216

2. II. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1   Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. III. Működési bevételek 2 854 2 854 79 285 79 285 1 415 1 415 140 774 140 774 221 474 221 474 224 328 224 328

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 350 350 62 600 62 600 1 400 1 400 3 016 3 016 67 016 67 016 67 366 67 366

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 1 700 1 700 0 0 15 15 2 063 2 063 2 078 2 078 3 778 3 778

3.4   Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5   Ellátási díjak 0 0 900 900 0 0 128 097 128 097 128 997 128 997 128 997 128 997

3.6   Kiszámlázott ÁFA 554 554 15 785 15 785 0 0 4 582 4 582 20 367 20 367 20 921 20 921

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 250 250 0 0 0 0 3 016 3 016 3 016 3 016 3 266 3 266

4. IV. Felhalmozási  bevételek 0 0 19 612 18 112 0 0 2 575 2 575 22 187 20 687 22 187 20 687

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 0 19 612 18 112 0 0 832 832 20 444 18 944 20 444 18 944

5. V. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény költségvetési bevételei összesen 16 434 16 434 114 064 137 249 15 478 15 478 217 070 217 070 346 612 369 797 363 046 386 231

Cím Bevételi jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális 

Szolgáltató Központ

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

bevételek összesen
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3/2 oldal

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

6. VI. Finanszírozási bevételek 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 5 128 5 128 11 049 11 049 16 350 16 350

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 0 0 5 921 5 921 11 222 11 222

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 0 0 5 921 5 921 11 222 11 222

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2   Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 21 735 21 735 118 075 141 260 17 388 17 388 222 198 222 198 357 661 380 846 379 396 402 581

7. Ö nkormányzati támogatás 229 697 229 753 178 646 178 703 175 009 173 500 252 330 224 595 605 985 576 798 835 682 806 551

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 251 432 251 488 296 721 319 963 192 397 190 888 474 528 446 793 963 646 957 644 1 215 078 1 209 132

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

bevételek összesen

Cím Bevételi jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális 

Szolgáltató Központ
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3/3 oldal

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O  K

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

1. I. Működési költségvetés kiadásai 248 257 248 313 275 022 299 764 191 142 189 633 459 428 431 689 925 592 921 086 1 173 849 1 169 399

1.1. Személyi juttatások 181 525 181 572 114 447 128 297 142 115 140 852 291 346 266 939 547 908 536 088 729 433 717 660

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 36 667 36 676 23 528 26 653 27 943 27 697 55 183 53 273 106 654 107 623 143 321 144 299

1.3. Dologi kiadások 29 020 29 020 137 047 144 814 21 084 21 084 112 699 111 477 270 830 277 375 299 850 306 395

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 045 1 045 0 0 0 0 200 0 200 0 1 245 1 045

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.3 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 175 3 175 21 699 20 199 1 255 1 255 15 100 15 104 38 054 36 558 41 229 39 733

2.1. Beruházások 3 175 3 175 4 349 4 349 1 255 1 255 15 100 15 104 20 704 20 708 23 879 23 883

2.2. Felújítások 0 0 17 350 15 850 0 0 0 0 17 350 15 850 17 350 15 850

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1 Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.2

Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson 

kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.3 Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 251 432 251 488 296 721 319 963 192 397 190 888 474 528 446 793 963 646 957 644 1 215 078 1 209 132

Cím Kiadási jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális 

Szolgáltató Központ

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

kiadások összesen
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5.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

Közös Önkormányzati Hivatal 42 42

Kistérségi Hivatal 2 2

Önkormányzat 2 2

Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT) 10 10

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 38 38

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 39 39

Szociális Szolgáltató Központ 85 85

Összesen 218 218

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 5 5

Kistérségi Hivatal 0 0 0 0 0 0 4 4

Önkormányzat 0 0 3 3 23 23 0 0

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 0 0 1 1 10 10 0 0

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0 0 2 2 12 12 0 0

Szociális Szolgáltató Központ 0 0 1 1 16 16 0 0

Összesen 0 0 7 7 61 61 9 9

Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) GINOP pályázatban lévők 

4 órás 6 órás 8 órás 8 órás
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6.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

Beruházási feladat 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

Önkormányzat

1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat 18 067 18 067

2.

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten 

kívüli 56 926 56 926

3.

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra 

jutásának segítése érdekében pályázat 182 582 164 235

4.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat 183 197 183 197

5.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat projekten kívüli kiadás 3 966 3 966

6.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés 

terjesztése érdekében pályázat 101 922 84 988

7.

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai 

telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat 6 959 6 959

8.

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a 

társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat 16 510 16 510

9.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat 527 585 527 585

10.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli 98 074 98 074

11. Mikrobusz beszerzés 0 0

12. Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák 400 400

13. Konyha kopolit üveg csere 0 0

14. Rendezési terv I.rész 10 000 10 000

15. Ingatlan vásárlások 0 0

16. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök 301 301

17. Településszerkezeti terv módosítás 64 64

18.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat 17 193 17 193

19.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek 

rehabilitációja Edelényben pályázat 7 366 7 366

20.

EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az 

Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 

fogékonyságának fejlesztéséért pályázat 1 451 1 451

21. Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása 1 500 1 500

22. Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése 178 178

23.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat projekten kívüli 514 514

24. Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése 542 542

25. Lakásgazdálkodás 8 000 8 000

26. Zártkert program 10 000 10 000

27. TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés 2 794 0

28.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 0 4 828

29.

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben 

pályázat 0 8 884

1. Informatikai eszköz beszerzés 1 905 1 905

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 270 1 270

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum

1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 770 1 770

2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök 317 317

3.

EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó 

tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat 2 262 2 262

1.  Informatikai eszköz beszerzés 150 150

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 105 1 105

1. Ételszállító gépjármű beszerzés 8 350 8 350

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 978 1 978

3. Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök 832 832

4. Személygépkocsi beszerzés 3 940 3 944

Beruházási kiadások összesen 1 279 970 1 255 611

Közös Hivatal

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Szociális Szolgáltató Központ
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7.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 30 355 30 355

2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése 2 540 2 540

3.

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai 

telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat 6 327 6 327

4. Konyha kopolit üveg csere 300 300

5.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 3 810 3 810

6. Lévay út  vízvezeték rekonstrukció 11 025 11 025

7. I. világháborús emlékmű felújítás 800 800

8.

KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 6. 0 60 222

9.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 0 21 743

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum

1.

Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek 

felújítása, kiállításainak megújítása 1 500 0

2.

EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó 

tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat 15 850 15 850

72 507 152 972Felújítások összesen

Felújítási feladat

 

8.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat 632 464 632 464

2.

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra 

jutásának segítése érdekében pályázat 70 554 70 554

3.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat 183 197 183 197

4.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés 

terjesztése érdekében pályázat 172 704 172 704

5.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat 404 693 404 693

6.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek 

rehabilitációja Edelényben pályázat 346 324 346 324

7.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 86 497 59 926

8.

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az 

Edelényi járásban 18 631 18 631

9.

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben 

pályázat 21 333 12 449

10.

EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az 

Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 

fogékonyságának fejlesztéséért pályázat 1 049 1 049

11.

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és 

térésgében 0 11 430

12.

EFOP-2.1.2-16-2017-00014  Foglalkoztató terek fejlesztése az Edelényi Járásban  - Rakaca 

üdülő 0 34 900

13. Fejlesztési céltartalék 0 0

14. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig 0 0

15. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig 3 500 3 500

Összesen 1 940 946 1 951 821  
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9.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. Edelény FC támogatása 10 700 10 700

2. EVSE támogatása 2 300 2 300

3. Római Katolikus Egyházközség támogatása 3 000 3 300

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 8 000 18 500

5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100

6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 100 100

7. Császta Néptánc Egyesület támogatása 100 100

8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 50

9.

Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas 

tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 150 150

10. Nyugdíjas Közösség támogatása 150 150

11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása 250 250

12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 200 200

13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása 2 000 2 000

14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 100 100

15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása 100 100

16. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 10 10

17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása 1 100 1 100

18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása 100 100

19. Borsodi Református Egyház támogatása 100 100

20. Edelényi Futók Egyesületének támogatása 200 200

21. Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatása 100 100

22. Rákóczi Szövetség támogatása 20 20

23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 100 100

24. Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás 128 128

29 158 39 958

1.

0 0

29 158 39 958Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen

Felhalmozási összesen
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10.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- 

szám
Bevételi jogcímek 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

1. Helyi adók 135 000 159 497

2. Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000

3. Díjak, pótlékok, birságok, települési adók 3 800 3 800

4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 28 658 28 658

5. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0

6. Privatizációból származó bevételek 0 0

7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 0

186 458 210 955

11.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

1. Fejlesztési hitel (7.875 eFt) 1 601 1 601

2. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi 3 428 3 428

3. Fejlesztési hitel (120.000 eFt) 8 044 8 044

4. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi 4 000 4 000

5. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi 164 164

6. Fejlesztési hitel (200.000 eFt) 0 0

7. Fejlesztési hitel (155.000 eFt) 2 541 2 541

19 778 19 778

8/2019. (II.26.)

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségei

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Sor- 

szám
Megnevezés

18/2018. 

(XI.22.)
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12.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 8/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -697 692 53 273 644 419 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 708 000 0 16 000 724 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 10 308 53 273 660 419 724 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 390 5 894 10 475 17 759

Dologi 4 260 29 312 2 500 36 072

Beruházás 4 658 18 067 631 444 654 169

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 16 000 16 000

Kiadás összesen 10 308 53 273 660 419 724 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -273 325 205 531 74 809 7 015

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 289 000 0 5 000 294 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 15 675 205 531 79 809 301 015

Kiadások, költségek

Személyi 2 498 3 019 3 277 8 794

Dologi 3 081 38 277 977 42 335

Beruházás 10 096 164 235 67 555 241 886

Felújítás 0 0 3 000 3 000

Tartalék 0 0 5 000 5 000

Kiadás összesen 15 675 205 531 79 809 301 015  
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8/2

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -391 448 195 707 195 741 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 400 000 0 0 400 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 552 195 707 195 741 400 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 294 3 881 3 916 9 091

Dologi 2 115 8 629 8 628 19 372

Beruházás 5 143 183 197 183 197 371 537

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 8 552 195 707 195 741 400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -289 429 101 927 187 502 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 298 159 12 141 3 810 314 110

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 730 114 068 191 312 314 110

Kiadások, költségek

Személyi 1 054 3 163 5 816 10 033

Dologi 818 25 917 8 982 35 717

Beruházás 6 858 84 988 172 704 264 550

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 3 810 3 810

Kiadás összesen 8 730 114 068 191 312 314 110  
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8/3

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -14 625 14 625 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 80 989 0 0 80 989

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 66 364 14 625 0 80 989

Kiadások, költségek

Személyi 997 996 0 1 993

Dologi 2 360 343 0 2 703

Beruházás 38 046 6 959 0 45 005

Felújítás 24 961 6 327 0 31 288

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 66 364 14 625 0 80 989

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -108 401 51 744 63 098 6 441

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 116 537 0 0 116 537

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 136 51 744 63 098 122 978

Kiadások, költségek

Személyi 676 17 379 29 896 47 951

Dologi 7 460 17 855 26 761 52 076

Beruházás 0 16 510 0 16 510

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 6 441 6 441

Kiadás összesen 8 136 51 744 63 098 122 978  
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8/4

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -23 182 20 860 2 322 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 43 208 -12 543 0 30 665

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 20 026 8 317 2 322 30 665

Kiadások, költségek

Személyi 10 247 2 298 2 322 14 867

Dologi 9 779 6 019 0 15 798

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 20 026 8 317 2 322 30 665

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -4 425 4 425 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 9 000 0 0 9 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 4 575 4 425 0 9 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 0 0 0

Dologi 2 415 4 425 0 6 840

Beruházás 2 160 0 0 2 160

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 4 575 4 425 0 9 000

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben
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8/5

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark 

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 952 -952 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 462 000 0 462 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 952 461 048 0 462 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 2 476 0 2 476

Dologi 952 286 0 1 238

Beruházás 0 17 193 0 17 193

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 441 093 0 441 093

Kiadás összesen 952 461 048 0 462 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 1 517 -1 517 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 369 000 0 369 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 1 517 367 483 0 369 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 492 3 438 0 4 930

Dologi 25 4 235 0 4 260

Beruházás 0 7 366 0 7 366

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 352 444 0 352 444

Kiadás összesen 1 517 367 483 0 369 000  
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EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 4 445 383 0 4 828

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 200 000 0 200 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 4 445 200 383 0 204 828

Kiadások, költségek

Személyi 0 3 821 0 3 821

Dologi 4 445 1 825 0 6 270

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 8 638 0 8 638

Tartalék 0 186 099 0 186 099

Kiadás összesen 4 445 200 383 0 204 828

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 460 080 0 460 080

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 460 080 0 460 080

Kiadások, költségek

Személyi 0 26 994 0 26 994

Dologi 0 14 915 0 14 915

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 418 171 0 418 171

Kiadás összesen 0 460 080 0 460 080  
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EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 159 458 0 159 458

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 159 458 0 159 458

Kiadások, költségek

Személyi 0 9 133 0 9 133

Dologi 0 16 541 0 16 541

Beruházás 0 8 884 0 8 884

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 124 900 0 124 900

Kiadás összesen 0 159 458 0 159 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 14 515 0 14 515

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 14 515 0 14 515

Kiadások, költségek

Személyi 0 2 790 0 2 790

Dologi 0 2 123 0 2 123

Beruházás 0 1 451 0 1 451

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 8 151 0 8 151

Kiadás összesen 0 14 515 0 14 515

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és 

természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért
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EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00115

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 20 000 0 20 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 20 000 0 20 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 1 005 0 1 005

Dologi 0 883 0 883

Beruházás 0 2 262 0 2 262

Felújítás 0 15 850 0 15 850

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 0 20 000 0 20 000

Források összesen 149 280 2 330 657 1 192 701 3 672 638

Kiadás összesen 149 280 2 330 657 1 192 701 3 672 638

Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése

 
 

13.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások 

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

Települési támogatás 24 350 24 689

Szociális célú tüzelőanyag 10 000 10 000

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 34 350 34 689

Idősek utalványa 6 000 6 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( Erzsébet utalvány) 4 642 9 085

Természetben nyújtott szociális ellátások 10 642 15 085

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 44 992 49 774

14.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése 18/2018. (XI.22.) 8/2019. (II.26.)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§) 1045 1045

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 1 045 1 045

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 

összesen 1 045 1 045
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15.melléklet a 8/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3/1 oldal

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 1 693 958 1 768 816 3 264 3 264 13 580 13 580 1 710 802 1 785 660

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 279 619 279 619 0 0 0 0 279 619 279 619

1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 125 771 124 173 0 0 0 0 125 771 124 173

1.3   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 339 740 340 057 0 0 0 0 339 740 340 057

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 16 070 16 660 0 0 0 0 16 070 16 660

1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 4 093 9 620 0 0 0 0 4 093 9 620

1.6   Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 027 1 027 0 0 0 0 1 027 1 027

1.7   Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 927 638 997 660 3 264 3 264 13 580 13 580 944 482 1 014 504

2. II. Közhatalmi bevételek 160 800 187 675 0 0 0 0 160 800 187 675

2.1   Iparűzési adó 135 000 159 497 0 0 0 0 135 000 159 497

2.2   Gépjárműadó 22 000 24 378 0 0 0 0 22 000 24 378

2.3   Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 0 0 0 0 3 800 3 800

3. III. Működési bevételek 135 384 135 384 119 578 119 578 2 854 2 854 257 816 257 816

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 68 900 68 900 3 516 3 516 350 350 72 766 72 766

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 8 479 8 479 99 99 1 700 1 700 10 278 10 278

3.4   Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000 0 0 0 0 19 000 19 000

3.5   Ellátási díjak 16 997 16 997 112 000 112 000 0 0 128 997 128 997

3.6   Kiszámlázott ÁFA 21 580 21 580 947 947 554 554 23 081 23 081

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 428 428 3 016 3 016 250 250 3 694 3 694

4. IV. Felhalmozási bevételek 1 515 681 1 631 067 0 0 0 0 1 515 681 1 631 067

4.1   Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 0 0 0 0 28 388 28 388

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 0 0 0 0 270 270

4.3   Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 0 0 0 0 5 130 5 130

4.4   ÁFA visszatérítése 1 743 1 743 0 0 0 0 1 743 1 743

4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 1 480 150 1 595 536 0 0 0 0 1 480 150 1 595 536

5. V. Átvett pénzeszközök 45 536 6 499 0 0 0 0 45 536 6 499

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 45 036 5 999 0 0 0 0 45 036 5 999

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 500 500 0 0 0 0 500 500

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3 551 359 3 729 441 122 842 122 842 16 434 16 434 3 690 635 3 868 717

3/2 oldal

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

6. VI. Finanszírozási bevételek 2 144 468 2 171 792 0 0 5 301 5 301 2 149 769 2 177 093

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 379 024 406 348 0 0 5 301 5 301 384 325 411 649

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 379 024 379 024 0 0 5 301 5 301 384 325 384 325

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.5   Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 27 324 0 0 0 0 0 27 324

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 1 765 444 1 765 444 0 0 0 0 1 765 444 1 765 444

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 0 0 0 0 165 000 165 000

6.2.2   Maradvány igénybevétele 1 600 444 1 600 444 0 0 0 0 1 600 444 1 600 444

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 5 695 827 5 901 233 122 842 122 842 21 735 21 735 5 840 404 6 045 810

Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel

Cím Bevételi  jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím Bevételi  jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat
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3/3 oldal

KIADÁSOK 

13/2018. 

(VI.21.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

18/2018. 

(XI.22.)

8/2019. 

(II.26.)

7. I. Működési költségvetés kiadásai 1 981 093 2 119 406 268 622 268 622 248 201 248 313 2 497 916 2 636 341

7.1   Személyi juttatások 513 247 513 327 165 297 165 297 181 478 181 572 860 022 860 196

7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 96 914 99 857 32 404 32 404 36 658 36 676 165 976 168 937

7.3   Dologi kiadások 475 123 556 577 70 721 70 721 29 020 29 020 574 864 656 318

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 992 49 574 200 200 1 045 1 045 46 237 50 819

7.5   Egyéb működési célú kiadások 850 817 900 071 0 0 0 0 850 817 900 071

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 35 656 35 656 0 0 0 0 35 656 35 656

7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 29 158 39 958 0 0 0 0 29 158 39 958

7.5.3   Tartalékok 782 824 821 278 0 0 0 0 782 824 821 278

7.5.4   Elvonások és befizetések 3 179 3 179 0 0 0 0 3 179 3 179

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 290 332 3 357 313 2 248 2 248 3 175 3 175 3 295 755 3 362 736

8.1   Beruházások 1 274 547 1 250 188 2 248 2 248 3 175 3 175 1 279 970 1 255 611

8.2   Felújítások 72 507 152 972 0 0 0 0 72 507 152 972

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 943 278 1 954 153 0 0 0 0 1 943 278 1 954 153

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 2 332 2 332 0 0 0 0 2 332 2 332

8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 1 940 946 1 951 821 0 0 0 0 1 940 946 1 951 821

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 5 271 425 5 476 719 270 870 270 870 251 376 251 488 5 793 671 5 999 077

9. III. Finanszírozási kiadások 46 733 46 733 0 0 0 0 46 733 46 733

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.4   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 5 318 158 5 523 452 270 870 270 870 251 376 251 488 5 840 404 6 045 810

Államigazgatási fe ladat Ö sszes kiadás

Cím Kiadási jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben az olvasható, hogy a ”Képviselő-testület a 
társasházban kialakított bérlakásokra vonatkozóan bérleti díjat nem állapít meg, a bérlők 
az általuk igénybe vett közüzemi szolgáltatások költségeit kötelesek megteremteni.” 
Kérdezi, hogy a karbantartás az közüzemi szolgáltatás, vagy a karbantartási díj ezután is 
az önkormányzatot fogja terhelni? 
 
Dr.Vártás József jegyző: A testületi döntés nem tér ki rá, de a bérleti szerződés 
rendezi, a karbantartás a használó kötelezettsége, a felújítás az önkormányzaté, de 
reméli, hogy erre nem fog sor kerülni egy darabig. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő örül annak, hogy egyre több ingatlant meg tudnak szerezni az 
Antal György út 65. számú ingatlanban, akár cserék útján is, és lassan észreveszik a 
lakók, hogy a jó szándék az önkormányzat részéről is fennáll. Bízik benne, hogy sikerül 
teljes tulajdon részt szereznie az önkormányzatnak az ingatlanban, és onnantól kezdve 
tudják rendezni a városnak ezt a gócpontját. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Az a törekvésük, hogy Edelény legcsúfabb épületét, az 
un. kolónia épületét tudják szanálni. Ebben az épülettömbben most más 6 db lakás van 
üresen, és lassan haladnak előre, hogy szanálni tudják az egész épületet. A tavasz 
folyamán elkezdik az üresen lévő 6 lakás temető felé eső részének a bontását.  
Ezt követően a rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓLAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ 

EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 12/2016. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § 
(1) bekezdésében, valamint 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

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

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

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

szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 16. § (3) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki: 

 
„h) Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 2.- ingyenes” 

 
2. § Ez a Rendelet 2019. március 1. napján 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 2019. február 26. napján 
kihirdetésre került. 
 
 
        Dr. Vártás József 
         jegyző 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 31./ sorszám alatt.) 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester megjegyzi, hogy ezt a rendelettervezetet Béres Tibor 
képviselő úr kérésére módosították, és hozták újra a képviselő-testületet elé. 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelettervezet elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET SZERVEZETÉRŐL ÉS FELADATAIRÓL SZÓLÓ 
4/2019. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény 1. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A közterület-felügyelt szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019.(II.14.) 
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

 „i) A közterületi térfigyelő kamerarendszer felvételinek folyamatos nyomon kísérése 
adatszolgáltatás teljesítése továbbítása törlése, illetve a felvétel adattartalmának 
megfelelően a szükséges intézkedés megtétele.” 

2. § Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Dr. Vártás József  Molnár Oszkár  
jegyző polgármester 
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Kihirdetési záradék: 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 26. napján. 

 

                Dr. Vártás József 

                jegyző 

 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.) 
 
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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, 

üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, 
üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és 
adatbiztonsági szabályzatát a határozat mellékleteként –    

jóváhagyja.   

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  osztályok 
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Melléklet a 20/2019.(II.26.) határozathoz 

 
 

 
 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER 

 

 ADATVÉDELMI, ÜZEMELTETÉSI ÉS 

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 

 
EDELÉNY 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Z á r a d é k : 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabályzatot a 20/2019.(II.26.) 
határozatával   j ó v á h a g y t a. 

 
Edelény, 2019. február 26. 

 
 
 

         Dr. Vártás József 
         jegyző 
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A közterületi térfigyelő kamera rendszer 
adatkezelési szabályai 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület), a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) 
önkormányzati rendeletében foglaltakra figyelemmel a közterület-felügyelet által 
működtetett közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályait az 
alábbiak szerint határozza meg. 
 

I. 
A szabályzat célja, hatálya, figyelembe veendő előírások 

 

1.1. A szabályzat célja 
 

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a közterületi térfigyelő kamera 
rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen: 
 

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat, 
- a rögzített adatok felhasználásának előírásait, 
- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét, 
- az adattörlési kötelezettséget. 

 

1.2. A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat személyi hatálya elsősorban a közterület felügyeletet ellátó személyekre 
terjed ki. 

 

1.3. A figyelembe veendő előírások 
 

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vételre került: 
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 
 Magyarország Alaptörvénye 
 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, 
 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (,,Rtv."), 
 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény, 
 a személy - és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi LXXXIII. törvény, 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (,,Ptk."), 
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (,,Btk."). 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény („Szabs. tv.”) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, (továbbiakban: információs tv.) 

 

 a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) számú 
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Önkormányzati rendelet, 
 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének az 
önkormányzat területén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörben kiadott 
NAIH 4125-2/2012/V. számú állásfoglalása. 

 

II. 

Értelmező rendelkezések 

 
A szabályzat alkalmazása során az egyes fogalmakon a következőket kell érteni: 

 

2.1. Közterületi térfigyelő kamera rendszer 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek 
kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a közterület távolból 
történő megfigyelését, a kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, 
valamint az adatok továbbítását. 

 

2.2. Közterület felügyelet 

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként az Igazgatási és 
Szociális Osztályon belül létrehozott, „Közterület felügyelet" elnevezésű szervezeti 
egység. 

 

2.3. Közterület 

 

A tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos 
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 

 

2.4. Személyes adat 
 

Személyes adat - az információs tv. 3. § 2. pontja szerinti adat, azaz - az érintettel 
kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy 
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. 
 
2.5. Érintett 
 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy.  
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2.6. Adatkezelő 
 

Adatkezelő - az információs tv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, azaz - az a 
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer esetében az adatkezelő a Közterület-felügyelet. 

2.7. Adatkezelés 

 
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 

2.8. Adattovábbítás 

 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
2.9. Adatfeldolgozás 

 
Az adatkezelése műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
 
2.10. Adatfeldolgozó 
 
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

 
2.11. Nyilvánosságra hozatal 
 
Az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele. 

 

2.12. Adattörlés 

 
Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges. 

 

2.13. Adatmegsemmisítés 
 

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
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2.14. Adatfelelős 
 

A közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett. 
 
2.15. Adatvédelmi incidens: 

 
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 
 

III. 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer 

 

3.1. A rendszer felépítése 
 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll: 
 

- a közterületre kihelyezett kamerákból, 
 
- a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és 

műszaki megoldásokkal. 

 

3.2. A közterületre kihelyezett kamerák 
 

A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak az önkormányzatnak a - 
közterületi térfigyelő kamera rendszer keretében történő - kamera elhelyezési 
döntésének megfelelően lehet. A kamerákat tehát a képviselő-testület által 
meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a döntésben szereplő terület 
megfigyelésére legyen alkalmas. 
 

Edelény Város Önkormányzata 16 darab térfigyelő kamera kihelyezésével 

biztosítja a település egészére kiterjedő Közterületi Térfigyelő Rendszer 

kialakítását. 

A térfigyelő kamerák a településre bevezető utak mentén, nagyobb útkereszteződések, 

nagyobb forgalmú helyek, valamint a köz- és önkormányzati intézmények közelében 

kerültek látható módon kihelyezésre, 

A kamerák a következő helyen kerülnek kihelyezésre, az emberi termetnél magasabb 

oszlopra vagy épület homlokzatára szerelt műszaki megoldással: 
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Sorszám Kihelyezett kamera 
címe 

Látószög 

1. Edelény, Szentpéteri út 32. 
27. sz. főút, Sajószentpéter felőli 
bejövő rész 

2. Edelény, Fűzfa út 5. Móra Ferenc lakótelepi bekötő út 

3. Edelény, Tormás út 17. 
Bányász Klub előtti tér- Kenderföldi 
út kereszteződése 

4. Edelény, Napsugár út 4. 
Kenderföldi út – Napsugár út 
kereszteződése 

5. Edelény, Tormás út 11. Lévay út a Móra Ferenc út irányába 

6. 
Edelény, István király útja 
52. 

Városi Könyvtár – Munkaügyi 
központ bejárata 

7. Edelény, Császtai út 9. 
Császtai út – Belvárosi út 
kereszteződése 

8. Edelény, Hősök tere 3.-5. 
Tóth Árpád út – Hősök tere 
kereszteződése 

9. Edelény, Hősök tere 1. Hősök tere 

10. Edelény, Borsodi út 4. 
Belvárosi út – Borsodi út 
kereszteződése 

11. Edelény, Kővágó út 25. Kisvasúti híd 

12. Edelény, Ifjúság út 47. Kisvasúti híd 

13. Edelény, Borsodi út 129/A 
Borsodi út – Borsvezér út 
kereszteződése 

14. Edelény, József Attila út 36. Vitamin kert 

15. Edelény, Finkei út 31. 
Finkei út a belváros 
irányába 

16. Edelény, Sportpálya Műfüves pálya 

 
 

3.3. A közterületet igénybe vevő személyek tájékoztatása a térfigyelő 
rendszer működtetéséről 

 
A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A térfigyelő rendszer működéséről a 
lakosság és a településre érkező vendégek figyelmét táblák kihelyezésével és a Város 
honlapján fel kell hívni. 
 

A tájékoztatásnak a GDPR-nek való megfelelés értelmében tartalmaznia kell legalább: 
 

- a képfelvevők elhelyezésének tényét, 
- az adatkezelés jogalapját 
- az adatkezelés rendjét 
- az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét. 
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A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a közterületre belépni kívánó személyek 
számára a megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem 
magasságban, jól látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni. 

 
3.4. A rendőrség tájékoztatása térfigyelő kamerák kihelyezéséről 

 
A közterület felügyelet köteles értesíteni a rendőrséget a közterületi térfigyelő rendszer 
keretén belül kihelyezett: 

- térfigyelő kamerákról, valamint 
- a kamerák által megfigyelt közterületről. 
 
 

3.5. Az alkalmazott kamera típusa 

 
A térfigyelő rendszerben csak megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat 
lehet alkalmazni. 
 
Edelény Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi típusú, 
megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat alkalmazza a térfigyelő 
rendszerében: 
 
16 db Hikvision DS-2CD2232-I5 típusú Camera. 
 
3.6. A központi helyiség 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve 
adatkezelő helyisége a 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatt található 
Városháza épületében az erre a célra biztosított helyiségében található. 
 
A kihelyezett kamerák által közvetített képek: 

- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja, 
- a képek rögzítése egy központi tároló egységre (serverre) történik. 

 

IV. 

A rendszer üzemeltetési rendje 

 

4.1. A rendszer üzemeltetésének célja 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az 
önkormányzat vonatkozó rendelete határozza meg. Ennek megfelelően a rendszer 
célja: 

 az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása, 

 a bűnmegelőzés, 

 a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, 

 szabálysértési cselekmények megelőzése 
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 a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és 
vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti 
együttműködés elősegítése, 

 a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete, 

 az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása 
és biztosítása. 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszert a Közterület Felügyelet köteles felhasználni a 
közterület törvényben meghatározott feladatainak ellátásához, így különösen: 

 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, 
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzéséhez; 

 

 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzésére, illetve szankcionálására; 

 

 közterület, az épített és a természeti környezet védelmében való 
közreműködéshez, 

 

 a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 
közrend védelmében történő közreműködésben, 

 

 az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez, 
 

 köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez, az állat-
egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásához. 

 

4.2. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer Edelény Város Önkormányzatának tulajdona. A 
közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését, karbantartását a Dual-Plus Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. végzi, míg a rendszer használója, és kezelője az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal szervezetén belül működő közterületet-felügyelet. 

 

4.3. A Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése 

 
4.3.1. A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése 
 
A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek folyamatosan megfigyelésre 
kerülnek. 

 
A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy a 
közterület felügyelet áttekintést kapjon a megfigyelt közterületek állapotáról, 
helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedést tegyen, illetve kezdeményezzen. 

 

4.3.2. A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése 
 
A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában – 
történik. 
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A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként 
felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban. 

 

4.3.3. A rögzített felvételek visszanézése 

 
A térfigyelő kamerarendszer rögzített képinek visszanézése rendszeresen - lehetőség 
szerint - a képfelvétel rögzítését követő napon – megtörténik. 

 

A visszanézett felvételeken el kell különíteni: 
 a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére 

indokot, eljárás megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) 
felvételrészeket, 

 

 a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől. 
 

 

4.3.4. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése 

 
A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított két 
munkanapon belül a közterület felügyelő köteles: 
 
 

- a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani, 
- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó  
 
eljárások esetén az eljárás megindítását kezdeményezni. 

 
V. 

A közterületi térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

 

5.1. A kamerarendszer által rögzített felvételek, mint személyes 
adatok 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak 
minősülnek, ezért érvényesíteni kell az Európai Unió irányelveiben, az információs 
törvényben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott, valamint jelen 
szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat. 

 

5.2. Az adatkezelés alapelvei 

 

 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (adatminimalizálás elve) 
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 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (célhoz 
kötöttség elve) 

 

 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, míg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 

 

 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
A közterület-felügyelet esetében a személyes adat kezelésének célja a közbiztonság, 
illetve a bűnmegelőzés. 

 

5.3. Az adatkezelés jogalapja 
 

A Közterület felügyelet adatkezelésének jogalapját a közterület-felügyeletről szóló 
törvény 7.§ (3)-(4) bekezdése adja meg. A Közterület felügyelet közterületen bárki 
számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. 
A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer felvételei kezelésének további általános 
jogalapját határozza meg a GDPR általános irányelve és az azzal összhangban levő 
információs törvény 5. § (1) bekezdése is. 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy - törvény 
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete 
közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 
 
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul 
vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 
 
Továbbá személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll. 
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Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása 
nem szükséges. 

 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 
személyes adatok kezelése szempontjából e törvény alapján az érintettnek ismernie kell, 
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy 
az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti 
kezeléséhez. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az 
eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére 
indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett 
hozzájárulását vélelmezni kell. 
 
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során 
általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok 
tekintetében. 
 
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
 
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és 
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az 
adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet 
határozza meg. 
 

5.4. Az adatkezelés korlátai 
 

5.4.1. A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint 
személyes adatokat a képfelvétellel érintett közterületen: 

 

 elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, 

 elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban, 
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 a Közterület felügyelet által végzett felügyelői intézkedés 
jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 
eljárásban, továbbá 

 

 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított 
eljárásban használható fel. 

 
 

5.4.2. A Közterület felügyelet bizonyítási eszközként: 
 

 a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve 
 

 közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére 
(belföldi jogsegély keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró 
szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő. 

 
A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza: 
 

- az eljárás tárgyát, 
- az eljárás ügyiratszámát, 
- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 

 
A megkeresést meg kell tagadni, ha: 
 

- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő, 
- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására 

alkalmatlan. 
 

5.5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése 
 

Az információs törvény alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges ideig kezelhető. 

 
5.5.1. A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartalma 

 
A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő nyolc napig 
kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell. 
 

5.5.2. A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelésének időtartalma 
 

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időpontja nem haladhatja 
meg a 30 napot. Az adatkezelés akkor tarthat tovább a rögzítést követő 8 napnál, ha a 
felügyelet által kezdeményezett eljárás során az eljárás megindítására jogosult az eljárás 
megindításának tényéről a rögzítést követő 8 napon belül a felügyeletet tájékoztatta. 

 
Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak 
gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat 
törölni kell. 
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5.5.3. Az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása kérelemre 
 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy 
intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de 
legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje. 

 
A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani: 
 

 elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 
 elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

 végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá 

 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított 
eljárásban. 

 
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 
költségmentes. 

 

5.6. Betekintési jog 
 

A Közterület felügyeletnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a 
felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, 
jellemzően a felvétel készítésétől számított 8 napon belül - megtekinthesse a róla 
készült felvételt. 

VI. 

Adatbiztonság 

 
A Közterület felügyeletnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak 
védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, 
arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak. 

 
Az adatokat védeni kell különösen: 

- a jogosulatlan hozzáférés, 
- a jogosulatlan megváltoztatás, 
- a jogtalan továbbítás, 
- a jogtalan nyilvánosságra hozatal, 
- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint 
- a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen. 
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6.1. Szervezési intézkedések 
 

6.1.1. Személyek 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében a Közterület felügyelet 
tagjai tartózkodhatnak. 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag a 
Közterület felügyelők végezhetik. 

 
Közterület felügyelő jogosult: 
 

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint 
- a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére, 
- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli 
és nem rendkívüli események szerint, 

- az adat kimentésére, 
- az adat továbbításra, 
- az adattörlésre. 

 
A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik adatkezeléssel 
megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési jogukat igazolniuk kell. 

 

6.1.2. Üzembiztonság 
 

A Közterület felügyelet rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzi a 
rendszer üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos 
biztonsági mentéséről egy külön eszközre. 

 

A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű 
adattovábbítás kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetőek. 

 

Az informatikai eszközök karbantartás esetén a Közterület felügyelet vezetőjének kell 
gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a 
Közterület felügyelet foglalkoztatottja jelenlétében lehet végezni. 

 

Idegenek a központi helyiségben csak a Közterület felügyelő foglalkoztatottja 
jelenlétében tartózkodhatnak. Az idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg 
kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi megismerhetőségét más módon 
nem lehet kizárni. 

 

Az üzemeltetésről és az idegenek központi helyiségben tartózkodásáról üzemeltetési 
naplót kell vezetni. 

 

6.1.3. Adattovábbítás 
Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott 
esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által 
biztosított adathordózó eszközre történik. 

 
Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést Közterület felügyelő végezhet. 
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6.2. Technikai intézkedések 
 

6.2.1. Szünetmentes áramforrás 
 

Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer 
folyamatosan működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen 
be. 

 
6.2.2. Informatikai védelem 

 
A közterületi térfigyelő kamera rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai 
rendszert működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy: 

- a belépés személyre szóló kóddal történhessen, 
- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek. 

 
A vonatkozó kódok és jelszavak biztonságos kezeléséről a Közterület felügyelet vezetője 
gondoskodik. 

 
Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 
megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti 
adatállományokról legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik 
megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre 
álljanak. 

 
6.2.3. Adathordózó azonosítása 

 

A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt 
adatok fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást 
kivéve adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni. 
 

6.3. Egyéb adatbiztonsági intézkedések 
 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyisége riasztóval védett. 
 

A központi helyiségben őrzött adatok védelmét szolgálja, hogy a helyiség zárható. 

VII. 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell 
vezetni: 
- a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt közterületről (kamera 

nyilvántartás), 

- a rendszer állapotának naponkénti ellenőrzéséről (üzemeltetési napló), 
- a rendszerben végzett megfigyelésekről (megfigyelési napló), 
- a rendszerben rögzítet felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési 

napló), 
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- a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó 
nyilvántartás), 

- a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adat másolati napló), 
- az adattovábbításról, (adattovábbítási napló) 
- a felvételek megsemmisítéséről, korlátozásáról 
- az adatvédelmi incidensről. 

 

7.1. Kamera nyilvántartás 
 

A kamera nyilvántartásnak - az önkormányzati döntéssel szinkronban - tartalmaznia 
kell legalább: 

- a kamera, kamerák kihelyezésének helyét, 
- az alkalmazott kamerák darab számát, 
- az adott kamera, kamerákkal megfigyelt közterületet. 

 

7.2. Üzemeltetési napló 
 

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti 
ellenőrzéséről, valamint az idegenek központi helyiségben való tartózkodásáról 
Üzemeltetési naplót kell vezetni. 

 
Az Üzemeltetési napló tartalmazza: 
 

a) a rendszer állapot ellenőrzésre vonatkozó adatokat: 
- az ellenőrzés pontos időpontját, 
- a rendszer egyes elemeinek állapotára vonatkozó megjegyzést, 
- a rendszer nem megfelelő üzemelése esetén a tett intézkedést, 
- az ellenőrzést végző személy nevét, 
-  

b) a központi helyiségben tartózkodó idegenek tartózkodására vonatkozó 
adatokat: 

- belépés és távozás időpontját, 
- a belépő nevét, beosztását, 

- a belépés okát, végzett tevékenységet. 
 

7.3. Megfigyelési napló 
 

A köztéri térfigyelő kamararendszer által közvetített felvételek központi helyiségben 
történő megfigyelése esetén a megfigyelésre vonatkozó adatokat a megfigyelési 
naplóban kell rögzíteni. 

 
A Megfigyelési naplónak tartalmaznia kell: 
 a megfigyelés napját, 

 a megfigyelés kezdő és befejező időpontját, 
 a bekövetkezett rendkívül eseményeket, 
 a kezdeményezett intézkedéseket, 

 a megfigyelő nevét. 



  
86  

 

7.4. Visszanézési napló 
 

A köztéri térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek központi helyiségben 
történő visszanézése esetén a visszanézésre, valamint a rendkívüli események 
képrészleteinek kimentésére vonatkozó adatokat naplóban kell rögzíteni. 

 
A Visszanézési naplónak tartalmaznia kell: 
 a visszanézés napját, 
 a visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatokat: kamera szám,a 

felvétel rögzítés kezdő és befejező időpontját, 
 a bekövetkezett rendkívül eseményeket, 

 a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai 
(mentés helye) 

 a kezdeményezett intézkedéseket, 
 a visszanéző nevét. 

 

7.5. Az adathordozók nyilvántartása 
 

Az adathordozó nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 a felhasznált, alkalmazott adathordozó azonosító adatait, 
 az adathordozó adat rögzítésre történő használatának kezdő és befejező időpontját, 
 az alkalmazást követően az adathordozó tárolási helyét, 

 az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat. 

 

7.6. Adat másolási napló 
 

Az adatmásolási naplónak tartalmaznia kell a rögzített felvételekről, felvétel részekről 
készített: 

 másolat készítés időpontját, 
 másolt felvétel azonosító adatait, 
 másolat készítésének okát, 
 másolat adathordozójának azonosítóját, a tárolás helyét, 

 a másolatot készítő nevét. 
 

7.7. Adattovábbítási napló 
 

Az adattovábbítási nyilvántartást évenként kell vezetni, és a nyilvántartást 5 évig meg 
kell őrizni. 

 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy: 
 

 mikor történt az adattovábbítás, 
 a felvételeket kinek, mely szervnek, hatóságnak, magánszemélynek 

továbbították, 
 milyen célból került sor az adattovábbításra, 
 mi volt az adattovábbítás jogalapja. 
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7.8. Felvételek megsemmisítésének nyilvántartása 
 

A felvételek megsemmisítéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell: 
 

 a megsemmisítés időpontját, 
 a megsemmisített adatok azonosításához szükséges adatokat, /pl.: kamera 

szám, illetve számok, a rögzített felvételek időpontja (tól-ig) /, 
 a megsemmisítés okát, (8 napon belüli, illetve egyéb) 
 a megsemmisítés módját, 

 a megsemmisítést végző nevét. 

 

7.9. Incidens nyilvántartás 
 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
 

 az incidenssel érintett személyes adatok körét, 

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 az adatvédelmi incidens időpontját, 
 az incidens körülményeit, 
 az incidens hatásait, 
 az incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 

 egyéb jogszabályban meghatározott adatokat. 

VIII. 

Feladat- és hatáskörök 

 

Adatkezelési feladat-és hatásköröket gyakorol: 
 

 az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 a közterület felügyelő. 

 

8.1. A jegyző adatkezelési feladat- és hatásköre 
 

A jegyző adatkezelési feladata, hogy: 
 

- jelen szabályzatot évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja, 
 

- a feladatok ellátásra kijelölje a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a 
feladat elvégzéséről folyamatos tájékoztatást kérjen. 

 

8.2. A közterület-felügyelő adatkezelési feladat- és hatásköre 
 

A közterület-felügyelet adatkezelési feladata: 
 

- a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása, vizsgálata, 
- a nyilvántartási feladatok elvégzése. 
 

IX. 
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Adatvédelmi incidensre vonatkozó rendelkezések 
 

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

Az adatvédelmi incidensőr az adatkezelő az incidens tudomására jutásakor ún. 
adatvédelmi incidens bejelentési terv alapján  indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az 
elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem 
okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben 
is közölni lehet. 

 

A bejelentés minimális tartalmi elemei: 

 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett 
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

 

 közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; 

 

 ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
Az adatvédelmi incidens súlyossága értékelésének fő kritériumai a következők: 

 

 Az Adatkezelési Környezet (AK) vizsgálata: a megsérült adatok fajtáját veszi górcső 
alá, beleértve az adatkezelés valamennyi körülményét 

 

 Az Azonosíthatóság Mértékének (AM) meghatározása: azt tárja fel, hogy az 
adatvédelmi incidenssel érintett adatokból mennyire könnyen lehet az érintettek 
azonosítását elvégezni 

 

 A Sérülés Körülményeinek (SK) leírása: a sérülés körülményeit vizsgálja, elsősorban 
a megsérült adat biztonságának csökkenését, illetve a rosszindulatú támadásra és a 
szándékosságra utaló valamennyi jelet. 
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A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi incidens súlyosságát alacsony, közepes, magas 
vagy nagyon magas kategóriákba sorolhatjuk. 

 

Az adatvédelmi incidens vizsgálatát az adatvédelmi tisztviselő, valamint a jegyző jogosult 
elvégezni. 

X. 

 

Az érintettek jogaival kapcsolatos szabályok 

 
10.1. Átlátható tájékoztatás joga: 

 

Az érintettek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Ennek 
biztosítása érdekében az érintetteket a jelen szabályzat mellékleteiben található 
tájékoztatók útján átláthatóan, közérthető módon, ingyenesen kell tájékoztatni az 
adatkezelés körülményeiről valamint az őket megillető jogosultságokról. 
 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell te1jednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó 
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatainak 
kezeléséről. Ebben az esetben számára késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül 
meg kell adni a tájékoztatást. Amennyiben az adatkezelő nem képes eleget tenni 
határidőn belül a kérésnek 30napon belül tájékoztatja erről az érintettet. A tájékoztatási 
határidő legfeljebb további 60 nappal meghosszabbítható. 

 

Az érintett kérelmét bármely formában benyújthatja az adatkezelő részére. 

 

A tájékoztatásnak az alábbi pontokra kell kiterjednie amennyiben a kezelt személyes 
adatok az érintettől származnak: 

 

 az adatkezelés jogalapja, célja időtartama; 

 adattovábbítás esetén a címzettek; 

 harmadik országba történő továbbítás esetén a továbbítás ténye, garanciái; 

 automatizált döntéshozatal ténye; 

 személyes adatainak megadása kötelező-e illetve a hozzájárulás elmaradásának 
következményei; 

 érintetti jogairól; 

 adatkezelő pontos nevét, elérhetőségét; 

 adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 
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Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg e fent nevezett 
információkon kívül meg kell jelölni a személyes adatok pontos forrását, valamint azt hogy 
nyilvánosan hozzáférhető forrás-e. 

 

10.2. Hozzáféréshez való jog: 

 

Az érintettek számára biztosítani kell az alábbi információkhoz való hozzáférést: 

 

 az adatkezelés célja; 

 érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják; 

 személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

 hogyan kérelmezheti az érintett a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 
törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen; 

 felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz benyújtásának joga; 

 felügyeleti hatóság elérhetősége; 

 amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük a forrásra vonatkozó elérhető 
információk 

 

Az érintett kérésére az adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatokról részére másolatot készíteni ellenérték nélkül. 
 

Minden további másolat készítése során az érintett köteles az adminisztratív költségeken 
alapuló díjat megfizetni. 

 

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét – az érintett eltérő 
kérése hiányában - az információkat elektronikus formában kell a rendelkezésére 
bocsájtani. 
 

10.3. Az adathordozhatósághoz való jog: 

 

Az érintett számára biztosítani kell, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Az érintett arra is jogosult, hogy kérje személyes adatainak más adatkezelőhöz történő 
közvetlen továbbítását. 
 

Az érintett ezen jogát abban az esetben érvényesítheti, ha az adatkezelés jogalapja: 

 az érintett hozzájárulása 

 szerződés teljesítése 

 az adatkezelés automatizált módon történik 
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10.4. A helyesbítéshez való jog: 

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles az érintett kérésére helyesbíteni a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint hiányos személyes adatainak pótlását 
kiegészítő nyilatkozat adatkezelő részére történő benyújtásával. 

 

10.5. Az elfeledtetéshez való jog: 
 

Az adatkezelő az érintett kérésére késedelem nélkül köteles törölni a rá vonatkozó 
személyes adatokat amennyiben az alább részletezett indokok valamelyike fennáll: 

 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből a személyes 
adatok gyűjtése történt; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulást és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre vagy 
az érintett a tiltakozáshoz való jogát érvényesíti; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 

 

A személyes adatok törlésére irányuló igényt minden esetben meg kell vizsgálni, 
amennyiben a kezelt személyes adatok jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő 
elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség vagy jogos érdek alapján 
folytatható. 

 

10.6. Tiltakozáshoz való jog: 

 

A tiltakozás joga az adatkezelő részéről kizárólag a jogos érdeken, illetve a közhatalmi 
jogosítvány jogalapján alapuló adatkezelés ellen lehet. 
 

10.7. Az adatkezelés korlátozása: 

 

Adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely idő alatt az adatkezelő ellenőrzi a személyes 
adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri az 
adatok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez vagy 
védelméhez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. 
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XI. 

A szabályzat tartalmának megismertetése 

11.1. A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal 
kötelesek elismerni. 

11.2. A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell: 

- legalább évenként, illetve 
- amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt. 

 
11.3. A szabályzatot az önkormányzat honlapján közzé kel tenni. 

XII. 

Záró rendelkezések 

12.1. A szabályzat mellékletét képezi: 
- igénylőlap 
- az adathordozó nyilvántartás, 

- az incidens nyilvántartás, 
- a megismerési nyilatkozat. 
 
 

12.2. Jelen szabályzat 2019. március 1. napján lép hatályba. 
 
Edelény, 2019. február 26. 
 
 
 

         Dr. Vártás József 
         jegyző 
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1. melléklet 

 

IGÉNYLÉS 

az Edelényi Térfigyelő Rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt 

 

Igénylő neve:..............................,............................................................................................... 

 

születési helye, .ideje:.................................................................................................................. 

 

anyja neve:................................................................................................................................. 

 
címe:................................................................................................................................... 

 

elektronikus elérhetősége:............................................................................................................ 

 

telefonszáma:.............................................................................................................................. 

 
(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek törlésre.) 

Adat igénylésének jogalapja: 

1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő  
felhasználás céljából adatigénylés; 

 

2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés 

érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő 

adattovábbítást kér; 

 
A felvétel  készítésének  időpontja:................................................................................................ 

 

A felvétel készítésének pontos megjelölése, helyszíne: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Az igénylési cél, mely alapján kéri a felvétel továbbítását: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája: 

□ CD lemezen □ amennyiben lehetséges, elektronikus úton e-mail címemre 

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra  

került. 

Kelt: ....,................................ 
 

 

igénylő aláírása 
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2. melléklet 
 

Adathordozó nyilvántartás 
 

 
Adathordozó Adathordozó Alkalmazást 

Adathordozó 

megsemmisítésének 
időpontja, módja 

azonosító adata alkalmazásának követően az 

(sorszám, gyártási szám) 
kezdő befejező adathordozó 

 
 időpontja időpontja tárolási helye 
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3.  melléklet 

Incidens nyilvántartás 

 

Incidenssel érintett 

személy adatok 

köre 

Az incidenssel 

érintett 

személyek 
Az incidens 
időpontja 

 

Incidens 
körülményei 

 

Incidens 
hatásai 

Az incidens elhárítására tett 

intézkedések 
 

Egyéb 

köre száma 
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4. melléklet 

Megismerési záradék 

 

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Közterületi térfigyelő kamera rendszer 
adatkezelésére vonatkozó szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk 
vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. 

 
A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette. 

 
A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a 
szabályozás lényegét az érintették valóban elsajátították-e. 

 
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, 
hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett 
változás után meg kell ismételni. 

 

A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét (ez utóbbi 
esetben a -be tett X-el) igazoljuk: 

 

Név 
Munkakör, feladat 

ellátó Aláírás Dátum 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  

...........................
.. 

(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 
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...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 

  
...........................

.. 
(munkakör) 

 □ A szabályzat 
egy példányát 
átvettem. 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
 „Vízi-közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című pályázati 
felhívásra pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő kérdezi, hogy önrészként a 9,5 millió forintot a vízi-közmű 
üzemeltetésből származó használati díj terhére tervezik-e? Ebben a keretösszegben 
van-e még maradványuk, mert korábban szóba került, hogy a Császtai úton a 
tolózárakat ebből a tervezett költségből tudnák kicserélni, hogy az ottani lakosságnak 
ne kelljen elszenvedni a folyamatos csőtörések miatt a kizárásokat. 
 
Molnár Oszkár polgármester:  A használati díjból elég jelentős felhalmozásuk van, 
ezt a díjat az ÉRV nem nagyon igyekszik utalni az önkormányzatnak, egy kis nyomást 
fog gyakorolni, hogy utalják át a számlára ezeket a pénzeket. Megnyugtatja képviselő 
urat, hogy még maradt jelentős összeg a használati díjon, és annak rendje-módja 
szerint a  tolózár cseréket, a felmerülő karbantartási, illetve felújítási költségeket tudják 
fedezni ebből. Ez a pályázat, amit benyújtanak, egy elég gyors lefolyású pályázat, tehát 
a kiírástól a benyújtásig egyedül az Arany János utca az, ahol komplett tervek vannak, 
így csak erre tudják a pályázatot benyújtani. 
 
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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
   
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  „Vízi-közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vízi-
közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című 
pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be „Vízi-
közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” 
című pályázati felhívásra. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum bruttó 

31 562 057 Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához bruttó 9 468 617 Ft 
önerőt biztosít. Az önerőt a vízi-közmű üzemeltetésből származó 
használati díj terhére biztosítja.  

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

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

 
5. Pozitív bírálat esetén a Támogatási Szerződés megkötésének 

feltétele, hogy az ÉRV ZRt. a használati díj terhére az önerő összegét 
az Önkormányzat rendelkezésére bocsássa. 

 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz.2. önkormányzati bérlemény használati jogának 
tulajdonjogra való elcseréléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./ 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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 2. szám alatti 

önkormányzati bérlemény használati jogának 
tulajdonjogra való elcseréléséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 2. szám alatti 
önkormányzati bérlemény használati jogának tulajdonjogra való 
elcseréléséről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat tulajdonát 
képező Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 2. szám alatti 42 m2 
alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakás bérleti jogát 
elcseréli a Musa Ádám Miskolc, Szilvás utca 11. 8/2. szám alatti 
lakos tulajdonát képező Edelény 730 hrsz.-ú természetben 
Edelény Antal György út 65. szám alatt található ingatlanon 
fennálló 16080/240000-ed tulajdoni hányadára. 

 
2. Képviselő-testület bérleti díjat nem állapít meg, a bérlőnek a 

közüzemi szolgáltatások költségeit kell megfizetni. 
 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csereszerződés megkötésére és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:  2019.03.31. 
Felelős:    polgármester 
Értesül:    osztályok, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül 
helyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Molnár Oszkár polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 
a „Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 
hatályon kívül helyezéséről” szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület a központi 
orvosi ügyelet 99/2018.(IX.20.) határozattal jóváhagyott, majd 
119/2018.(X.09.) határozatával módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 2019. március 31. napjával hatályon kívül helyezi. 

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

 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Borz Bertalan képviselő a rendeletmódosítási szándékkal egyetért, de az anyagban 
szereplő 8 millió forint összeghatárt túl magasnak tartja. A rendeletnek az lenne a célja, 
hogy a megüresedő önkormányzati lakás hasznosítása egyszerűbben, gyorsabban 
történhessen meg, ne kelljen licittárgyalást kiírni, ne kelljen meghirdetni, licit előleget 
fizetni, hanem gyorsított formában lehessen értékesíteni.  
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A 8 millió forint értékhatár viszont azt jelenti, hogy szinte minden önkormányzati lakásra 
igaz lehet, mert nem is igazán tud olyan önkormányzati lakást, ami 8 millió forint felett 
lenne, de ha van is, az egy-kettő. Az értékhatárt ő leszállítaná 4 millió forintra. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Egyetért képviselő úr javaslatával, és annak 
elfogadását felteszi szavazásra. Javasolja a képviselő testületnek, hogy a rendelet-
tervezet 1. § (1) bekezdésérben szereplő 8 millió forint értékhatár 4 millió forint 
értékhatárra módosuljon.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester a rendelettervezetet a módosítással együtt elfogadásra 
javasolja.  
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA 
SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 16/2016.(V.26.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

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

1.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép. 

 „(1) A négymillió forint értékhatárt meghaladó, üresen álló lakást nyilvános 
versenytárgyalás útján történő értékesítésre kell meghirdetni. A négymillió forint 
értékhatárt meg nem haladó lakás értékesítése során a versenytárgyalás kiírása 
mellőzhető.” 

2.§ A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép. 
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 „(4) A vételárat főszabályként egy összegben kell megfizetni. A Képviselő-testület 
indokolt esetben, a körülmények mérlegelésével, egyedi döntést hozva 
részletfizetési lehetőséget is biztosíthat.” 

3.§ Ez a rendelet 2019. február 26-án 15:55 órakor lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. 
február 26-án, 15:55 órakor. 
 
 
       Dr. Vártás József 
        jegyző 
 
Molnár Oszkár polgármester a rendelet hatályba léptetésének idejére szünetet 
rendel el. 
 
Szünet után  
 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény 492/1 hrsz.-ú Arany János út 2. szám alatti lakóház értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztés 3. pontjában arról írnak, hogy ha a vevő 
valamilyen fejlesztést csinál, és esetleg nem fizeti meg az esedékes törlesztő részletet, 
akkor az a pénzt nem térítik meg neki, ha eláll a vételi szándéktól.  Azt kérdezné, hogy 
az addig befizetett összegnek mi lesz a sorsa, mert ez nem szerepel az előterjesztésben. 
Magyarul, ha véletlenül ilyen történne, hogy eláll a vevő és kifizette egyszer a 
pénzösszeget, fizetett nem tudja hány hónapot, hogy azokkal a pénzekkel mi lesz. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A joggyakorlat alapján foglalót 10 %-ig szoktak elfogadni. Itt 
foglaló nem kerülne fizetésre, viszont az első vételár részlet elérné az adásvételi 
szerződés szerinti vételár 50 %-át. Alapvetően, ha az első vételár részletet, ami 50 %, 
nem fizeti meg, az önkormányzat elállhat a szerződéstől.  
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A szerződés tulajdonjog fenntartással lesz megkötve, és csak akkor megy át a 
tulajdonukba, ha a teljes vételárat maradéktalanul kifizették. Amennyiben a vételár 
részlet kifizetésre kerül, és netalán a részletfizetést nem teljesítené, akkor a képviselő-
testület döntésétől fog függni, hogy az önkormányzat megpróbálja érvényesíteni és a  
vételár hiányzó részéhez hozzájutni, vagy pedig felbontja a szerződést és visszafizeti 
vevőnek az addig befizetett összeget. Itt nyilván a cél az, hogy eladják és a teljes 
vételár ki legyen fizetve. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel további kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2019.(II.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény 492/1 hrsz.-ú, Arany János út 2. szám alatti 

lakóház értékesítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény 492/1 hrsz.-ú, Arany János út 2. szám alatti lakóház 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.100.000,-Ft vételáron értékesíti az 1/1 arányú tulajdonát 
képező, Edelény belterület 492/1 helyrajzi számú, 
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant Kovács István és 
Kovácsné Pálinkó Katalin (3780 Edelény, Dankó Pista út 23. 
szám alatti lakosok) részére. 

 
2. A Képviselő-testület a vételár kiegyenlítésére részletfizetési 

lehetőséget biztosít az alábbi ütemezés szerint: 
2019. június 30-ig 1.550.000,- Ft, 
2019. július 01-től 2020. május 31-ig havi 129.200,- Ft, 
2020. június 30-ig 128.800,- Ft. 
 
A Képviselő-testület a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja a 
tulajdonjogát, ugyanakkor hozzájárul az adásvételi szerződés 
aláírását követően az ingatlan birtokba vételéhez. 

 
3. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a 

vevők a részletfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és 
ennek következtében a szerződés felmondásra kerül, a vevők 
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által a házban elvégzett felújítások értékét az önkormányzat nem 
téríti meg. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 

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

 

Molnár Oszkár polgármester – napirend után – bejelenti, hogy Száz Attiláné 
Pénzügyi Osztályvezető asszonynak 2019. február 28. napjával megszűnik a 
munkaviszonya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál, március 1. napjával 
történő nyugdíjba vonulásával.  A képviselő-testület, és az egész önkormányzat 
nevében megköszöni az elmúlt 14 évben végzett munkáját és szakértelmét. Jó 
egészséget, hosszú boldog életet kíván nyugdíjas éveire. 
 
Végezetül megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 


