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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2019. március 28-án a Városháza Dísztermében  

(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

          
T Á R G Y S O R O Z A T 

 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 

2. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

 

4. Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről 

 

5. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
2018. évi munkájáról munkatervének jóváhagyásáról 

 
7. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

 

8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

10. Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről 

 

11. Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához 

történő hozzájárulásról 

 

12. EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében készült Edelény 

Város Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 
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13. Az Edelény belterület 169 hrsz-ú, István király útja 56. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

14. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

 

15. Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 

módosításáról 

 

16. Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes 
használatba adásáról 
 

 

 

 
E d e l é n y, 2019. március 28. 
 
 
     
               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. március 28. 

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

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

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

 
Igazoltan távol: képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor aljegyző 
          Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető  
 
38./ számú előterjesztésnél: 
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

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

42,43./ számú előterjesztésnél: 
- Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

- Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi 

munkájáról munkatervének jóváhagyásáról 

    

 
Jegyzőkönyvvezető:        Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait: 
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1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 

2. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

 

4. Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről 

 

5. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

 

 

6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
2018. évi munkájáról munkatervének jóváhagyásáról 

 
7. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

 

8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

10. Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről 

 

11. Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához 

történő hozzájárulásról 

 

12. EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében készült Edelény 

Város Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 

 

13. Az Edelény belterület 169 hrsz.-ú, István király útja 56. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

14. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

 

Javasolja napirendre felvenni az „Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének módosításáról” szóló 52./ sorszámú előterjesztést valamint „Az 
Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes használatba 
adásáról” szóló 53./ sorszámú eltőrejesztést. 
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Az előterjesztés napirendre történő felvételét szavazásra bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 
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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja a módosítással együtt 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 

2. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

 

4. Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről 

 

5. Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

 

 

6. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
2018. évi munkájáról munkatervének jóváhagyásáról 

 
7. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

 

8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

10. Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről 
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11. Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához 

történő hozzájárulásról 

 

12. EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében készült Edelény 

Város Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 

 

13. Az Edelény belterület 169 hrsz.-ú, István király útja 56. szám alatti ingatlant 

érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 

14. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

 

15. Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 

módosításáról 

 
Tárgyalt napirendi pontok: 

1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

Előadó: kapitányságvezető 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a város közrend- és 

közbiztonságának helyzetéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a város közrend- és 
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közbiztonságának helyzetéről„ című előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozza:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi 
Rendőrkapitányság 2018. évi Edelény város 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót a határozat mellékleteként   elfogadja. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2018. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 

ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 

megállapodások jóváhagyásáról 
  

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Érv Zrt.-vel kötendő használati díj 
felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 2019. évi 
használati díj felhasználásáról szóló tájékoztatót és 
tudomásul veszi. 

 
2.  Képviselő-testület a víziközművek felújításához kapcsolódó, 

és a 2019. évi használati díj felhasználásáról szóló 
megállapodást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására, és az abban foglalt feladatok 
végrehajtására. 

 
Határidő: 2019.04.15., illetve a beruházások lezárásának napja. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉRV Zrt., osztályok 
 
 

Melléklet a 26/2019.(III.28.) határozathoz  

 

MEGÁLLAPODÁS 
KMGCS-H-2019-8-tervezet-1. 

 
 

Amely létrejött egyrészről  
ÉRV.  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhelye:  3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.  
Adószám:  11069186-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-10-000123 
Cégbíróság:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.  



 

9 
 

Bankszámlaszám: 10200139-27008623 
Képviselő:  Lőrinc Ákos vezérigazgató  
mint Viziközmű-szolgáltató, 
 

Másrészről 
Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Edelény István király útja 52. 
Adószám:  15725596-2-05 
Képviselő:  Molnár Oszkár polgármester 
 

mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:  A 2019. évi használati díj Edelény víziközmű-rendszer (I-20-Á-
7), valamint Edelény szennyvízrendszer (Sz-61-B-1) 
fejlesztésekre történő felhasználása 

 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Sz. törvény 18. §-a szerint, ha jogszabály 
vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű 
használatát díj, bérleti díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért 
felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-
fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
 
Megállapodó felek a 2019. évben ivó- és szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
tervezetten keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra 
történő felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
1. Érintett felek rögzítik, hogy 2019. évben a szolgáltatási díj részét képző – az 
Önkormányzat tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett összege a 
becsült fogyasztás alapján: 
   

Ivóvíz: 11.279.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 14.324.330,- Ft. 
2013. évben megelőlegezett használati díj: bruttó 2.134.292,- Ft 

 
Szennyvíz: 10.247.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 13.013.690,- Ft. 

2013. évben megelőlegezett használati díj: bruttó 2.134.292,- Ft 

 
 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett használati díjat az alábbi munkák 
finanszírozására kívánják felhasználni: 

 

Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

nettó értéke  
Ft-ban 

Tervezett 
bruttó értéke  

Ft-ban 

 IVÓVÍZ KÖZMŰ   

1. 
Megállapodás alapján István király úti, Deák 
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték 
rekonstrukcióra adott használati díj előleg 

1.680.545,- 2.134.292,- 

2. Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire (2 db) 985.000,- 1.250.950,- 

3. 
Arany J. út ivóvízvezeték rekonstrukció 
műszaki ellenőrzése 

700.000,- 889.000,- 

4. Patak út vízvezeték rekonstrukció, I. ütem  1.100.000,- 1.397.000,- 

5. Bódva híd vízvezeték átépítése/rekonstrukció 3.500.000,- 4.445.000,- 

6. Edelény vízműgépház területén lévő térszíni 2.000.000,- 2.540.000,- 
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medencék üzembe vétele, nyomásfokozó 
létesítése, I. ütem 

7. 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok 

1.313.455,- 1.668.088,- 

Összesen 11.279.000,- 14.324.330,- 

 
 
 

Ssz. Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

nettó értéke  
Ft-ban 

Tervezett 
bruttó értéke  

Ft-ban 

 SZENNYVÍZ KÖZMŰ   

1. 
Megállapodás alapján István király úti, Deák 
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték 
rekonstrukcióra adott használati díj előleg 

1.680.545,- 2.134.292,- 

2. 

Edelény településen az Egres városrészben 
található, valamint a Szent Márton úti, a 
Bódva úti és a Mező úti szennyvízátemelők 
energiahatékonysági célzatú fejlesztése, 
önerő biztosítása  

5.644.140,- 7.168.058,- 

3. 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok 

2.922.315,- 3.711.340,- 

Összesen 10.247.000,- 13.013.690,- 

 
 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, 
indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
 
 
3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 

a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett beruházások, 
felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést kötnek. 
 

b. Felek megállapodnak, hogy a rendkívüli helyzetből adódóan felmerülő vagy azonnal 
intézkedést igénylő feladatok elvégzésére, elvégeztetésére a Víziközmű-szolgáltató, 
a Közműtulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett jogosult. 
 

c.  A szolgáltató nem kötelezhető az éves használati díj mértékén felüli felhasználásra.  
 

d. A tervezett víziközmű-fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 
amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a fejlesztések elmaradásából 
adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. 

 
4. Felek kijelentik, hogy a 2019. évben ivó- és szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő 
felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak 
betartásával valósítják meg: 
 
4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni kívánt 3. b. 
pont szerinti beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a 
mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő munka 
megnevezését, tárgyát, ellenértékét, a munka megkezdésének és várható befejezésének 
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időpontját, az elvégzett feladatokért vállalt jótállási időt, valamint a kapcsolattartó személyét. 
Közműtulajdonos kijelenti, hogy rendelkezésére bocsátott tájékoztatás alapján az abban 
foglaltak szerint hozzájárul feladatok elvégzéséhez. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a 
Közműtulajdonos elfogad. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles. 
 
Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti 
előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 
 
Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó személy 
kerül meghatározására: 
 

Név:  Nyíri Lajos 
Cím:  3780 Edelény István király útja 52. 
Telefonszám: 48/524-100 

 
Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, műszaki 
ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt személyről írásban 
tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót. 
 
 
4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő Viziközmű-
szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Viziközmű-
szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg a vállalkozói díj 10 
%-át. A kötbér vetítési alapja az adott feladat nettó ellenértéke. A kötbérfizetési 
kötelezettséget a Közműtulajdonos által esetlegesen megjelölt póthatáridő kitűzése nem 
érinti. 
 
4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul veszi, 
hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, 
berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig vonatkozó szabványoknak és 
előírásoknak megfelelően végzi. 
 
4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a 
balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a betartandó 
jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi XXXI. törvény a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvények szerint. 
 
4.5. Az elvégzett munkákat követően: 
Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-átvételi, 
valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését. 
Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, felújított 
eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban elismeri az 
elvégzett munka teljesítését. 
Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék 
elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A 
munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet megtisztítani, és az ott található 
szemetet, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden 
szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások betartásával elhelyezni. 
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5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben 
szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden esetben 
tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj terhére kerül 
elszámolásra. 
 
6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül 
meghatározásra, és elszámolásra.  
 
7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos felé, mely számlák 
fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj számlákkal szinkronban kerül 
meghatározásra. 
Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítése a 
használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint, kompenzálással történik. 
 
A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe a 
Megrendelő székhelye. 
 
Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény István király útja 52. 
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel nem 
használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás, 
beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a tárgyévben, illetve 
tárgyévet követő években szükséges fejlesztésekhez felhasználhatja külön szerződés 
szerint.  
 
9. Amennyiben az előre nem tervezhető és üzembiztonsági okokból évközben szükségessé 
váló víziközmű-fejlesztési munkák felmerülése miatt az éves használati díj nem fedezi a 
szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett felek hozzájárulnak a többletfejlesztési 
költségeknek, az előző években fel nem használt, illetve a következő években képződő 
használati díj terhére történő elszámolásához, pénzügyi rendezéséhez. 
 
10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a felek a vitás 
ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika Járásbíróság, ill. Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek által 
aláírt okiratban van lehetőség. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb 
jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Közműtulajdonost, 2 
példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
Kazincbarcika, 2019………………… 
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………………………………………. 
Edelény Város Önkormányzata 

Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

Lőrinc Ákos 
vezérigazgató 

  

 

 
 

3./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 

módosításáról  

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról szóló 
Módosító okiratot egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 

Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

Értesül: intézmény, osztályok, MÁK 

 
 

1. melléklet a 27/2019.(III.28.) határozathoz 
 

Okirat száma: 1/M/2019. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2017.06.28. napján kiadott, 1/A/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján – Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2019.(III. …) 
határozatára figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

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

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

3. Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat következő 3. sora elhagyásra kerül a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 
 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 

4. Az Alapító okirat 4.4. pontjában a „Gyermekek bölcsődei ellátása” szövegrész helyébe a 
„Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” szövegrész lép. 

 
5. Az Alapító okirat 4.5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5.1.Óvoda esetében:  
Edelény város közigazgatási területe, feladat-ellátási szerződés keretében Damak és 
Ládbesenyő települések közigazgatási területe.”  
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Jelen módosító okiratot 2019.07.01. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, időbélyegző szerint 

P.H. 

Molnár Oszkár 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. mellékelt a 27/2019.(III.28.) határozathoz 

 
 
Okirat száma: 1/A/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

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

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  3780 Edelény, Mátyás király út 1. 

2  3780 Edelény, Bányász út 2. 
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3  3780 Edelény, Árpád út 41. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

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

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

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

3780 Edelény, Borsodi út 34. 

 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazgat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott óvodai 
neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat. 
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – nagyothalló 
-, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű, 
autista, autisztikus gyermekek ellátása. 

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

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

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

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Óvoda esetében: 
Edelény város közigazgatási területe, feladat-ellátási szerződés keretében Damak 
és Ládbesenyő települések közigazgatási területe.  

 
4.5.2. Bölcsőde esetében: 

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

5. A költségvetési szerv szervezet és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, öt év határozott időre 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A költségvetési 
szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb 
munkáltatói jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A 



 

18 
 

költségvetési szerv vezetőjének kinevezésével, vezetői megbízásával, annak 
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi 
büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés 

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

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

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 

maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 
1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (óvoda)  40 fő 
2 3780 Edelény,Mátyás király út 1. (óvoda)  100 fő 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. (óvoda)  25 fő 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. (óvoda)  52 fő 
5 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsőde) 
 38 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 
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1 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 168/2. használati jog óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1. 175/2. használati jog óvodai nevelés 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. használati jog óvodai nevelés 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 használati jog óvodai nevelés 

 
 
 

 
 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 

Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hadobás 
Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről” 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatójának Hadobás Pálnak a 
közalkalmazotti jogviszonyát  közalkalmazott kérésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény 30. § (1) 
bekezdés d) pontjára tekintettel 2019. október 29. napi hatállyal 
felmentéssel megszünteti. 
 



 

20 
 

2. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki igazgató úrnak az elmúlt 
évtizedekben rendkívüli teljesítménnyel végzett munkájáért, mellyel 
Edelény városát szolgálta. 

 
Határidő:  2019.10.29 
Felelős:    polgármester 
Értesül:    Hadobás Pál, KÖH Osztályok, intézmény  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi munkájáról 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
„Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
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Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi munkájáról” szóló 
beszámolókat és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, 
valamint a könyvtári intézményegység 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolókat és azokat a határozat 1. és 2. mellékleteként  
e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely vezetőjének 
és dolgozóinak a 2018. évben végzett eredményes munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül:   intézmény, pénzügyi osztály, titkárság  

 
 

 

6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi 
munkájáról munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 

Muzeális Kiállítóhely 2019. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, valamint a könyvtári 
intézményegység 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete - a kulturális 

javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 50.§ (2) bekezdés a) pontja alapján - az Edelényi 

Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely, valamint a könyvtári intézményegység 2019. évi 

„Munkaterv”-ét a határozat 1. és 2. mellékleteként                   

- j ó v á h a g y j a. 

Határidő:  azonnal 
Felelős: intézményvezető 
Értesül: osztályok, intézményvezető 

 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
tevékenységéről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt a 
határozat mellékleteként e l f o g a d j a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  osztályok  

 
 

 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 
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Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 
módosításáról  

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról szóló 
Módosító okiratot a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben 
a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

5. Az Alapító Okiratot az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt 
fenntartó Abod Község Önkormányzatának és Szakácsi Község 
Önkormányzatának is jóvá kell hagyni, melyet követően a módosító 
okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Értesül: KÖH Osztályok, MÁK 

 

1. melléklet a … /2019.(III.28.) határozathoz 
 

Okirat száma: 1/M/2019. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2015.02.19. napján kiadott, 1/A/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján – Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2019.(III. …), Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete …../2019.(III……), Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2019.(III……) határozatára figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
6. Az Alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 

3 Közterület-felügyelők 3780 Edelény, Borsodi út 2. 
 

7. Az Alapító okirat 2.2.3. alpontjában az „Abod Község Önkormányzat” szövegrész helyébe 
az „Abod Község Önkormányzata” szövegrész lép. 
 

8. Az Alapító okirat 2.2.5. alpontjában a „Szakácsi Község Önkormányzat” szövegrész 
helyébe a „Szakácsi Község Önkormányzata” szövegrész lép. 
 

9. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.5.1.  Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe 
4.5.2.  Első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi) hivatalokról 
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szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az Edelényi Járási 
Hivatal illetékességi területe.” 

 
10. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban a „2011. évi CXCIX. törvény” 

szövegrész helyébe a „2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről” 
szövegrész lép. 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, időbélyegző szerint 

 
P.H. 

 

Molnár Oszkár 
 polgármester 
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2. mellékelt a … /2019.(III.28.) határozathoz 
 

 
Okirat száma: 1/A/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az  

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

7. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

7.1. A költségvetési szerv 

7.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

7.2. A költségvetési szerv 

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

7.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Abodi állandó kirendeltség 3753 Abod, Magyar út 42. 

2 Szakácsi ideiglenes kirendeltség 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 

3 Közterület-felügyelet 3780 Edelény, Borsodi út 2. 

8. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

8.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

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

8.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

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

8.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzata 

8.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 

8.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzata 

8.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 
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8.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Edelényi Polgármesteri Hivatal 3780 Edelény, István király útja 52. 
 

9. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

9.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

9.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

10. A költségvetési szerv tevékenysége 

10.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátására Edelény Város Önkormányzata a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös 
önkormányzati hivatalt működtet Abod Község és Szakácsi Község Önkormányzatával.  

10.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazgat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

10.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Szakácsi települések vonatkozásában. 
A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult település önkormányzata által 
jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. 
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége működik az 
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

10.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 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 
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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 

10.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.  Edelény, Abod és Szakácsi települések közigazgatási területe 
4.5.2. 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. 

11. A költségvetési szerv szervezet és működése 

11.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város polgármestere – határozatlan 
időre – nevezi ki – a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 

11.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 
tisztviselőkről 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

4 Vállalkozási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

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

11.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete 
tartalmazza. 
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9./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2019.(III.28.)   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) 19/2019.(II.26.) határozattal jóváhagyott Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:  
 
Az SzMSz „I. A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása 
szakasz 1. A közös önkormányzati hivatal 1.4. telephely címe” az alábbi 
c) ponttal egészül ki: 
 

„c) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Közterület-felügyelők 

3780 Edelény, Borsodi út 2.” 

 
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzata a Hivatal Alapító 
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Okirata 2019.03.28. napján jóváhagyott módosításának a törzskönyvi 
bejegyzésével lép hatályba. 

 
3. 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: 2019.05.31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül:  osztályok, hirdetőtáblák, honlap 

 

 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 

Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről” szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-A-Z. Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézményére vonatkozó - a 
feladat-ellátási hely hasznos alapterületének növekedése miatt 
szükségessé vált - átszervezést tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
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Értesül:    Tankerületi Központ 

 
 
 
11./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához történő 

hozzájárulásról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek 

összenyitásához történő hozzájárulásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához 
történő hozzájárulás”-ról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 24. pontja alapján hozzájárul az 
Edelény Bányász út 2. szám alatti ingatlanban a Miskolci Tankerület 
vagyonkezelésébe lévő helyiségek saját költségén történő összenyitásához 
azzal, hogy a Miskolci Tankerületi Központ az átalakítás megkezdése előtt 
Edelény Város polgármesterét tájékoztatja a munkakezdés kezdő és várható 
befejező időpontjáról és a beruházás pontos műszaki tartalmáról.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  KÖH osztályok, Miskolci Tankerületi Kp.  

 
12./ Napirendi pont tárgya: 
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EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében készült Edelény Város 

Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt 

keretében készült Edelény Város Ifjúsági Cselekvési Tervének 
jóváhagyásáról 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében 
készült Edelény Város Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 
azonosító számú „Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések 
megvalósítása Edelényben” című projekt keretében készített Ifjúsági 
Cselekvési Tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 

Határidő:  2021.02.28. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, EFOP mentor, KSZ 

 
13./ Napirendi pont tárgya: 
 

Az Edelény belterület 169 hrsz.-ú, István király útja 56. szám alatti ingatlant érintő 

elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50./ sorszám alatt.) 
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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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény belterület 169 hrsz.-ú, István király útja 56. 

szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 
kapcsolatos nyilatkozattételről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 169 hrsz.-ú, István király útja 56. szám alatti 
ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a Tóth Péter Sándor 2/4, Csapkó László 1/4, 
valamint Andó Zoltánné 1/4 arányú tulajdonát képező, Edelény 
belterület 169 helyrajzi számú, természetben Edelény, István 
király útja 56. szám alatt található, „lakóház, udvar” 
megnevezésű ingatlan értékesítése során – a határozat 
mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel – 
az Edelény Város Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal – 
annak fenntartása mellett – nem kíván élni. 
 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok 

 
 
 
 
 
14./ Napirendi pont tárgya: 



 

34 
 

 

Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati 

felhívásról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 51./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek 
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő – testület) megtárgyalta a „Városi 
Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására 
vonatkozó pályázati felhívás”-ról szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testülete az Edelény, Borsodi út 9/18 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő Vásárcsarnok épületében található 
üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő–testület elrendeli, hogy annak eredménye 
alapján a bérleti díj összegek kerüljenek átvezetésre a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
meghatározásáról szóló 261/2012. (XII.12.) önkormányzati 
határozaton. 

3. A Képviselő–testület elrendeli a Vásárcsarnok Működési 
Szabályzatának elkészítését. 

Határidő:  - a pályázati felhívás közzétételére: azonnal 
- a pályázatok elbírálására vonatkozóan: 2019. 
április 23. 

Felelős:   polgármester, jegyző 
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Értesül:   osztályok 
 

 

15./ Napirendi pont tárgya: 
 

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 
módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 52./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosításáról 

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

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) tudomásul veszi, hogy a Központi Orvosi Ügyelet 
feladatellátására 2018. évben kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult, ezért elrendeli ismételten a nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2. 5/2019.(I.24.) határozattal elfogadott Edelény Város 
Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervét 
kiegészíti a Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, 
határozat melléklete szerinti eljárással. 

3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2019. évi összesített – 
módosított - közbeszerzési tervének Edelény város honlapján 
történő közzétételét. 
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Határidő: azonnal, illetve 2019.06.30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő 

 
 

Melléklet a 39/2019.(III.28.) határozathoz 
 

A 

közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

 

Közbeszerzés 

előzetesen 

becsült értéke 

(nettó) Ft-ban 

 Időbeli ütemezés 

A 

közbeszerzés 

forrása 

 Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

Szolgáltatás  
 

   

Központi 

Orvosi 

Ügyeleti 

feladatok 

ellátása 

Nemzeti 

eljárásrend 

nyílt eljárás 

(Kbt. 113.§) 

48.600.000 2019.II.negyedév 2020.12.31 saját forrás 

 

16./ Napirendi pont tárgya: 
 

Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes használatba 
adásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 53./ 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 – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2019.(III.28.)   H A T Á R O Z A T A 
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Tárgy:  Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanok 
térítésmentes használatba adásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanok 
térítésmentes használatba adásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 

3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 2078/3 
és 2078/4 helyrajzi számú ingatlanokat –  közfoglalkoztatási 
program lebonyolítása, valamint roma nemzetiséghez tartozó 
személyék által történő kertművelés érdekében – 
2019.10.31-ig tartó határozott időtartamra, térítésmentesen 
használatba adja a Vajda A Jövőért Egyesület (adószáma: 
18873186-1-05, székhelye: 3780 Edelény, Klapka György út 
12., képviseli: Molnár Imre József elnök) részére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására 

és szükség szerinti módosítására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Határozatról értesülnek: eladó, osztályok 

 

 

Molnár Oszkár polgármester – napirend után  megköszönte a képviselő-testület 
tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 


