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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25.  

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, Sztankóné Sándor 
Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Magyar Árpádné képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 

         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető  
 

54./számú előterjesztésnél 
Beszámoló a városban végzett temetkezési  

szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról        Vizi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. 

                                                                  képviseletében   

 
Jegyzőkönyvvezető:         Fazekas Jánosné ügykezelő 

  
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő  
jelen van. 
 
Napirend előtt arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a jó idő beköszöntével egyre többen 
mennek ki a Császtára, a kilátóba is, gyermekek, fiatalok idősebbek egyaránt. Arra 
szeretné felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy a kilátó felső szintjén a gerendázatban 
egy elég nagy lódarázsfészek van, ahonnan már elkezdtek a lódarazsak kirepkedni. Ezért 
intézkedett az erdészet felé, mert ők az üzemeltetői a kilátónak, hogy szüntessék meg a 
lódarázsfészket. Addig is kér mindenkit, hogy fokozott óvatossággal menjenek fel a 
kilátóba. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2019. évi munkatervben szereplő „Edelény 
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, „A 2018. évi 
pénzmaradvány felhasználásáról”, valamint az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról” szóló napirendek tárgyalására 
nem kerül sor a mai rendes ülésen, melynek oka, hogy a 2018. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló ellenőrzését a Magyar Államkincstár még nem zárta le. 
A zárszámadási rendeletnek 2019. május 31. napjáig kell hatályba lépnie, ezért a 
munkatervben a 2. és 3. sorszám alatt szereplő zárszámadással együtt tárgyalandó 
napirendek a 2019. május 30. napján tartandó soron következő rendes ülésen kerül sor.  
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A munkaterv 5. pontjaként szereplő „Javaslat a 2019. évi nyersanyagköltség 
megállapítására, intézményi térítési díjak megállapításáról” című napirend tárgyalása az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központra vonatkozóan már a korábbi ülésen megtörtént, 
míg az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
esetében norma és rezsiköltség emelésére érkezett javaslat az intézmény részéről, 
melynek egyeztetése az érintettekkel még nem zárult le ezért későbbi ülésen tudja 
tárgyalni a képviselő-testület. 
A mai ülés napirendjén szerepel a ”Mátyás király út forgalmi rendjéről szóló képviselői 
indítványról” című, 57./ sorszámú előterjesztés, melyet Juhász Andor Józsefné képviselő 
asszony terjesztett be képviselői indítványként, és kérte, hogy a mai ülésen tárgyalják. 
Ehhez nem küldtek ki sem előterjesztést, sem határozati javaslatot. Ez azért történt így, 
mert azt gondolja, hogy a képviselő-testület tárgyaljon erről a képviselői előterjesztésről 
mindenképpen napirend előtt. Azt szeretné, ha a képviselői vélemények alapján 
készülhetne egy olyan előterjesztés és határozati javaslat a következő ülésre, amit a 
képviselő-testület támogatna. 
Kéri, hogy ezt napirend előtt vitassák meg, de a napirendek elfogadásánál vegyék le 
napirendről. 
 
Ezek után a képviselői indítványt beterjesztő Juhász Andor Józsefné képviselő 

asszonynak ad szót.  

 

Juhász Andor Józsefné képviselő ugyanazokat tudja elmondani, amiket a képviselői 

indítványában leírt, és amit a képviselők is megkaptak. Mint pedagógus, mint 

nagymama, és mint képviselő nyújtotta be ezt az indítványt, ugyanis a Mátyás Óvoda 

előtti állapotok tarthatatlanságát szeretné, ha megoldanák. Nagyon rossz ott a 

közlekedés, sem forgalomlassító un. fekvőrendőrt, sem zebrát nem találnak, a parkolási 

lehetőség sincs megoldva. Rendkívül veszélyes ott a gyerekeknek közlekedni, 

szülőknek, nagymamáknak a gyerekeket elvinni a gépkocsiig, és éppenséggel a 

gyalogos közlekedés sincs megoldva. Hogy mi lenne a legjobb? Szerinte a legjobb, ha 

összességében mindent megoldanának, a forgalomlassító bukókat is, a zebrát is, és 

esetleg a parkolási lehetőséget is. Jó lenne, ha egyszerre megoldhatnának mindent, de 

már az is megoldást jelentene, ha még egy korlátot is felszerelnének a bejárathoz és a 

forgalomlassító bukkanókat. Első lépésként ez is nagy előrehaladást jelentene. 

 

Béres Tibor képviselő: Az előterjesztéssel mindenképpen egyetért és támogatja is, 

ezért javasolja, hogy ezeken a javaslatokon gondolkozzanak el, és akár a költségvetés 

tartalékából, vagy valamiből képezzenek rá keretet, oldják meg ezt a problémát. Itt 

szeretne még egy másik, korábban felvetett problémát is megemlíteni. A tavalyi 

közmeghallgatás után értesítette jegyző urat is, és kérte, hogy a Római Katolikus 

templomnál a Császtai út és az elkerülő út kereszteződésében a tükörnek az 

elhelyezését végezzék el, mely igérvény volt erre az évre. Szeretné, ha ez is 

megvalósulna, illetve ha erről is tárgyalnának most, mert ugyanolyan veszélyes hely, 

mert a zebrán állnak meg a gépjárművek, a kihajtás azon az útszakaszon nem 

biztosított, amellett, hogy a zebrán megállni amúgy sem lehet. 
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A tükör elhelyezése lakossági kérés is, és úgy tudja, hogy ott lakó rendőrök is jelezték 

az önkormányzat felé, hogy így ez a kereszteződés nem biztonságos. 

 

Molnár Oszkár polgármester azt kéri, hogy most maradjanak csak ennél a képviselői 

indítványnál. 

 

Fischer Ferdinánd képviselő elmondja, hogy a fekvőrendőr megvalósítására 3-4 éve 

még költségvetést csináltak, mert ott mindenképpen arra van szükség. Azt meg kell 

nézni, kettőre vagy háromra van-e szükség, hogy lassítsa a forgalmat, mert az tény, 

hogy hiába van ott 30-as tábla, az emberek nem tartják be, ami óvodás gyerekekre 

veszélyes. Gyalogátkelőhely kialakítását ott nem tartja fontosnak két dolog miatt is, 

egyrészt az engedélyeztetése körülményes és nem biztos, hogy ha az utcában 

fekvőrendőr kerül elhelyezésre, olyan sebességgel tudjanak menni ebben a kis utcában, 

ahol nem lehetne egyik oldalról a másikra átmenni. A gyalogos átkelőhelyek 

létesítésének vannak feltételei a megvilágítástól kezdve sok minden, aminek az előírásai 

miatt az engedélyeztetés bonyolultab. A fekvőrendőr elhelyezése úgy tudja, hogy nem 

is olyan nagy költség, amit bele lehet tenni akár a költségvetésbe, akár a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a munkaprogramjába. A parkolásnak a kialakítását 

gondolta még az óvodánál és azon a részen, ahol nyílt árokkal indul, amit be kellene 

csövezni és zárttá tenni. Ezzel a parkolás azon az oldalon megoldható lenne, mert nem 

csak egy sáv van azon a részen, ami most közlekedésre alkalmas. Ennek a kis 

szakasznak az egyirányústásán el kell gondolkodni, hogy van-e értelme, mert egyirányú 

a Mátyás király útnak a másik szakasza is, és ha egyirányú lesz ez is, akkor más irányba 

egy kört kell tenni. Szerinte a fekvőrendőr valósítható meg a leggyorsabban, nem is 

jelentene nagy költséget, és szerinte ez lenne az a megoldás, ami a biztonság 

szempontjából a legtöbbet befolyásolna. 

 

Káli Richárd képviselő: Ő is mindennap szembesül a problémákkal, ezért ő is teljes 

mértékben támogatni tudja képviselő asszony javaslatát. Valóban fekvőrendőrre lenne 

szükség azon a területen. Az egyirányúsítással kapcsolatban az a véleménye, hogy a 

Mátyás király úton, ahogy lekanyarodnak az egyirányú utcába, csak a Pást út irányába 

azt a 200 m-t kellene egyirányúsítani. A parkolót a bérházaknál kellene véleménye 

szerint kialakítani a cukrászda felé eső részen, mert innen két irányba is ki tudnak 

kanyarodni az autósok. Annak értelmét ő sem látja, hogy zebrát tegyenek arra a részre, 

mert szerinte ha lassítanák a forgalmat fekvőrendőrrel, akkor az teljes megoldást 

nyújtana ilyen szempontból. A fekvőrendőrrel kapcsolatban annyit kíván megjegyezni, 

hogy ő is többször próbált ezzel foglalkozni, de mindig az volt, hogy a téli hótolásnál ez 

problémát okoz, de úgy gondolja, hogy ezt máshol is megoldották itt is megoldják. 

 

Borza Bertalan képviselő: Ezt az előterjesztést most olvashatták, így senkinek nem 

volt lehetősége utánajárni, utánagondolni, ezért csak ötletszerű véleményeket tudnak 

megfogalmazni.  
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Ő mindenképpen jónak tartaná, ha közlekedési szakember, akár a rendőrség részéről is 

forgalomtechnikai szempontból tenne egy javaslatot, mondana véleményt, hogy mi az, 

amire ott szükség van, és mi az, ami a leghatékonyabb. Szívesen látná az óvoda 

vezetőjének is a véleményét, hogy ő miben gondolkozik, miként látja, hiszen elég 

régóta működik az óvoda és járnak oda gyerekek, az óvodavezető is régóta dolgozik ott 

és biztosan van tapasztalata, amit megosztana. A fekvőrendőrnél nagyon sok helyen 

látja azt, hogy még veszélyesebbé teszi a közlekedést, ugyanis igyekszenek kikerülni a 

fekvőrendőrt. Ezért javasolta, hogy nézze meg egy közlekedési szakember, nehogy még 

jobban rávigyék a forgalmat az ott parkoló autók irányába.  A sebességkorlátozás most 

is ki van téve, és itt elég rövid útszakaszokról van szó. A Pást utca irányából befordulva 

nem hiszi, hogy százzal lehet menni ezen a 100 méteren. Az, hogy tegyenek-e oda 

korlátot, milyen jellegű korlát legyen, gyereket tartson vissza, időszakosan működjön, 

ebben is kettősség van benne, mert nem szívesen tereli a gyerekeket korlátok közé. A 

parkoló kiépítése az, ami inkább egy barátibb megközelítés, és szükség is lenne rá, mert 

amikor a gyerekeket viszik az oviba, majd kiveszik az autóból és az egyik kint van, a 

másik még bent az autóban és még valami mást is visznek, ezért sokkal biztonságosabb 

lenne ott parkoló létesítése. Az a javaslata, hogy erről készüljön egy előterjesztés 

közlekedési szakember bevonásával. 

 
Fischer Ferdinánd képviselő nem ért mindenben egyet, amit Borza Bertalan képviselő 
úr elmondott. Ő ezt a dolgot nem mostaninak tekinti, mert 3-4 éve ezzel foglalkoztak, 
nap mint nap látták ezt a dolgot, és szerinte felesleges ehhez közlekedési szakember, 
mindenki látja ott helyben. Lehetőség annyi van, hogy a fekvőrendőrt minél hamarabb 
meg lehet építeni, ez lelassítja a forgalmat, attól meg nem kell félni, hogy kikerülik, 
mert mellette nincsen hely, mert ott van a padka széle. A parkolást kell mindenképpen 
megoldani egy következő körben, ami komplettebb dolog, de együtt kell kezelni a 
Mátyás király útival, mert az óvoda másik részén is beállnak a bérházak elé, amiért az 
ott lakk szólnak. Tehát a parkolás az, ami nagyobb gond. Megvizsgálta, hogy a Pást út 
felé a csapadékvíz-csatornát hogyan lehet zárttá tenni, ez szerinte megoldható és így az 
óvoda mellett végig ki lehet alakítani a parkolókat, de ha 45⁰-os parkolókat akarnak, 
akkor mindenképpen egyirányúsítani kell az utat. Itt ezt egyszerűen el lehet dönteni, 
hogy melyik irányba egyirányúsítsák, adja magát. Nem gondolja, hogy annyira 
vizsgálódni kellene. A korlátokkal ő sem biztos, hogy egyetért, mert ha megvan a 
forgalomlassítás, megvan a parkoló, akkor nem biztos, hogy szükség van rá. Szerinte a 
gyalogátkelőhely létesítésére sincs szükség, viszont a fekvőrendőröket minél hamarabb 
meg kell építeni, azt kell eldönteni, hogy hány darabot és hová. Ezeket el lehet dönteni 
elég gyorsan egy helyszíni bejárással. Nem ért egyet azzal a véleménnyel sem, hogy 
ezen a szakaszon nem lehet gépkocsival gyorsítani. Ő napi szinten látja, hogy lehet, ha 
fekvőrendőr lesz, akkor nem hiszi, hogy lehet majd gyorsítani. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy tegnap egy elég viharos bizottsági ülés 
volt, mostanra látja, hogy lecsillapodtak a kedélyek, és mindenki próbál a megoldás 
irányába elmenni. Ennek a problémának története nyilván nem mai keletű, ez az óvoda 
nem most került oda, a gyerekek sem most kezdtek el oda járni. 
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Azt látni kell mindenkinek, hogy annak az egész területnek a parkolási rendje szinte 
megoldhatatlan feladat, rendkívül nehéz. Neki van határozott elképzelése a teljes 
megoldásra, ahhoz viszont elég sok pénzre lenne szükségük, és akkor ott nem csak azt 
a szűk kis szakaszt rendeznék, hanem akkor a Mátyás király utat kikötnék az Antal 
György útra, a templom irányába. Itt van egy elég nagy tér, ahol további parkolókat 
lehetne az út mentén kialakítani. Ő azért nem hozta elő eddig ezt a problémát, mert 
ebben látja ennek a megoldását, viszont a mostani dolog, Juhász Andor Józsefné 
képviselő asszony egy jó szándékú nagymamaként és képviselőként hozott egy 
előterjesztést, amiben kérte, hogy a testület tárgyalja meg a legközelebbi ülésén. Ő ezt 
teljesen természetesnek vette, és ahogy az önkormányzati törvény is előírja, a 
képviselői előterjesztést a legközelebbi ülésre elő is terjesztette, és tegnap történt a 
meglepetés számára, hogy Fischer Ferdinánd képviselő úr felháborodott azon, hogy 
neki a jegyző úr nem szól erről az előterjesztésről, sőt azt is úgymond sugallta, hogy 
nem tudja, megtiltotta-e valaki jegyző úrnak. Nyilván ez a valaki csak a polgármester 
lehetett. Nem tiltotta meg jegyző úrnak és a jegyző úrnak sem volt feladata, hogy 
képviselő urat értesítse, mert ez nem az adott körzet képviselőjének a problémája. 
Egyébként is az önkormányzati törvény azt mondja, hogy egy megválasztott képviselő, - 
és teljesen mindegy, hogy listáról vagy bármelyik választókerületből kerül be - a 
testületbe, az egész város problémáiért tartozik felelősséggel, és bármely problémával 
előjöhet a képviselő-testület ülésén. Ez egy jó szándékú, nem politikai jellegű képviselői 
indítvány. Benne fel sem merült, hogy bárkinek szólni kellett volna ezzel kapcsolatban. 
Nem érti miért kellett volna felmerülni benne, vagy a jegyző úrban, hogy erről 
tájékoztassanak bárkit. Itt a bizottsági, a képviselő-testületi ülés, ahol megtörténik a 
tájékoztatás. A probléma megoldásával kapcsolatban szerette volna mindenképpen, 
hogy ha a képviselők elmondják a megoldási javaslataikat. Egyetért azzal, hogy nem 
kell ide semmiféle közlekedési szakember meg rendőrség, és azt gondolja, hogy ennek 
a képviselő-testületnek van elég IQ-ja, hogy ezt a problémát meg tudják oldani, ami 
egyébként pénz kérdése, semmi más. Zebrát ott, nemhogy körülményes, de nem is 
lehet elhelyezni. A zebra elhelyezésének olyan feltételei vannak, amelyet nem tudnak 
megvalósítani, és egyébként nincs is értelme egy ilyen keskeny utcába zebrát tenni. 
Örök vitatéma a városban a fekvőrendőr, nem fekvőrendőr kérdése. Nem csak itt ebben 
az utcában, hanem nagyon sok helyen a városban felmerült már, ahol fekvőrendőrt 
kértek. Ő nem foglal állást a fekvőrendőr mellett se pro, se kontra, eddig sem foglalt 
állást sem mellette, sem ellene, mert valakik azt mondják helyes, van, akik azt, hogy 
nem kell fekvőrendőr. Az egy rövid útszakasz, és azt gondolja, hogy alapvetően nem ez 
okozza a problémát. Előre hangsúlyozza, hogy nem lesz népszerű intézkedés, de ha a 
képviselőtársai egyetértenek vele, akkor még a mai nap utasítja a Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a saroktól a járda vonaláig, tehát az óvoda kiskapu bejárójáig, ameddig járda van, 
tegyenek ki egy megállni tilos táblát. Szerinte ez a legalapvetőbb problémája ennek az 
útszakasznak. Itt végig állnak az autók, az ott dolgozó óvónők, szülők, és emiatt nem 
fér el egymással szemben két autó. A csapadékvíz elvezető zárttá tételén is el lehet 
vitatkozni. Régebben ő is azt mondta jegyző úrnak, hogy a járdától a Profi épülete felé 
lévő átereszbe be lehetne vezetni a zárt csapadékvíz rendszert, és ott lehetne 
parkoltatni az autókat. Fischer Ferdinánd képviselő úr ehhez valóban jobban ért, mint ő, 
de szerinte nem szükséges, mert ez az utca a Profi felé lejt. Ha ezt az utcát le tudják 
aszfaltoztatni, akkor ott meg tudják húzni úgy az aszfaltot, hogy oda fog lejteni a víz. 
Annyi kell, hogy egy buktatót az áteresznél készítenek, és ezzel le van rendezve a 
csapadékvíz.  
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A kerítés mellett pedig ott van a hely, a kerítésig le tudják aszfaltoztatni, és ki tudják 
alakítani a parkolókat. Egyébként az is egy döntés kérdése, hogy ott, ahol a cukrászda 
vendégei parkolnak a jobbra bekanyarodó kis zsákutcában, azt a részt szerinte olcsó 
költségen meg tudják csinálni, kiviszik egészen az Antal György úti járdáig, átmenetileg 
zúzottkővel leterítik, és ott kialakíthatnak legalább 20 db parkolót, és így akkor ez a 
probléma sokkal kisebb problémává válik. Ettől függetlenül, ha képviselőtársai úgy 
döntenek, hogy legyen fekvőrendőr, nincs ellenére, de három oda biztosan nem kell, 
még a kettőt is soknak tartja, egy a kiskapunál szerinte bőven elég. Egyébként nem 
tudják a fekvőrendőrt kikerülni, mert kevés hely van ott, ebben igaza van Fischer 
Ferdinánd képviselő úrnak. A korlát elhelyezését érintően ő erre eddig nem gondolt. 
Tudják milyenek a gyerekek, szaladnak, rohannak, és igen előfordulhat, hogy a 
kiskapun kiszalad és jöhet egy autó, ezért oda lehetne egy olyan korlátot tenni, amely 
megakadályozza, hogy a gyerek kiszaladjon a kapun. Ezt meg lehet beszélni, és lehet 
oda tenni egy korlátot, de ha a forgalmi rendet ilyen módon meg tudnák oldani, tehát 
megállni tilos táblával, parkolási lehetőség bővítésével, akkor ez a helyzet 
megnyugtatóan rendeződik. 
 
Káli Richárd képviselő a megállni tilos táblával az a problémája, hogy vagy betartják, 
vagy nem, és lehet szankcionálni, büntetni, de valahova parkolni fognak. Az is 
probléma, ha bármilyen rendezvény van, a Mátyás király út garázssorához parkolnak, és 
az ott lakók a garázsból nem tudnak kiállni. Szerinte ez maga nem jelent megoldást, és 
ő még mindig a fekvőrendőrt tartaná legjobb megoldásnak, mert tényleg nagy 
sebességgel közlekednek ott az autók, és azzal ő sem ért egyet, hogy nem lehet 30-nál 
többel menni, - de lehet. Egyrészt, ha az István király útjáról rákanyarodik valaki, a 
Profiig nagy gázzal végig tud menni, és van forgalom, a cukrászdába mennek, a Mátyás 
király út felé a templomból jönnek, tehát van mindig forgalom. A forgalomlassítást 2 
fekvőrendőrrel simán meg lehet oldani, a sebesség jelentősen csökkenne a 
gépkocsiknál. A parkolás kialakítását jó ötletnek tartja az óvoda részen, és emellett még 
jó lenne, ha az út egyirányúsítva lenne. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő két dologra reagálna, az egyik a csapadékvíz-elvezetés, 
és szerinte lehetséges, hogy ha kiemelt szegéllyel oldják meg, és azon vezetik el. 
Amikor ő a sarki épületnél járt látta, hogy az ingatlan tulajdonosnak a kertje tele volt 
vízzel, ezért mindenképpen kell vízelvezetést csinálni, ezt meg lehet vizsgálni, és 
egyértelmű, hogy a jobb és olcsóbb megoldást kell csinálni. Emlékszik még arra az 
időre, amikor az óvodánál ez az út még kiszélesítve sem volt, és nem parkolt ott ennyi 
autó, és akkor is fel lehetett gyorsulni autóval annyira, hogy balesetveszélyes legyen, 
akkor is ez az egy olyan hely van a városban, ahol az óvodából egyből a közútra tudnak 
lépni, ami veszélyes. Ő mindenképpen fekvőrendőrre gondol, és lehet, hogy valakit 
bosszantani fog, hogy át kell menni rajta, de meg lehet szokni. Lehet, hogy egy, lehet, 
hogy kettő fekvőrendőr kell, de ezt meg lehet nézni a helyszínen, hogy hová kell tenni. 
Az, hogy ott megállni tilos tábla legyen vagy parkolás, ezt el kell dönteni, de 
mindenképpen kevés a parkolóhely, a messzebb lévő parkolóhely is. Ha parkolót 
akarnak kialakítani az óvoda kerítése mentén, akkor ki kell szélesíteni az utat és 
egyirányúsítani kell, ha megállni tilos tábla lesz egyelőre, akkor kétirányú lehet addig az 
út, de azt gondolja, hogy a fekvőrendőrrel több biztonságot tudnának adni. 
 
 



8 
 

Molnár Oszkár polgármester: Az egyirányúsításról nem szólt, ami többször is felmerült 
a véleményekben, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt esztendőkben 
többször is hozott javaslatot, az akkori képviselő-testületek elé, hogy hol látná 
célszerűnek az egyirányúsítást a városban, viszont most az gondolja, hogy ezt a rövid 
szakaszt nem célszerű egyirányúsítani. Kéri, gondolja át mindenki, mert ha most ezt a 
szakaszt egyirányúsítanák, akkor elég komoly közlekedési problémát okoznának a város 
ezen részén, ezért ettől óva intene mindenkit, de ha a képviselő-testület ezt akarja, 
akkor ezt is lehet. Ezek után megkérdezi képviselőtársait, hogy maradhatnak-e 
annyiban, hogy akkor az óvoda kiskapujához egy fekvőrendőrt helyezzenek el, és 
meglátják mekkora hatása van, és ha kevésnek tartják, akkor később elhelyezhetnek 
még egy fekvőrendőrt az utcában. A korlát elhelyezésével mindenképpen egyetért, azt 
szükségesnek tartja. Mindkettő elkészítésével a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-t 
bízzná meg. El kell még dönteni, hogy az óvoda járdaszakaszának hosszában kerüljön 
megállni tilos tábla elhelyezésre, mert meggyőződése, hogy rengeteget segítene. Ezért 
sokan morognának, mert saját tapasztalatból tudja az ember, hogy mindenki a kapuban 
szereti kitenni a gyereket, de hát ilyenek vagyunk, mi emberek, de el kell ismerni, ez a 
valóság. Kézfelemeléssel kéri jelezni, hogy ki ért egyet azzal, hogy megállni tilos táblát 
helyezzenek ki, és feltette azt a kérdést is, hogy ne helyezzenek ki. 
 
A képviselők többsége nem értett egyet a megállni tilos tábla kihelyezésével. 
 
Molnár Oszkár polgármester akceptálta a döntést, és rögzíti, hogy fekvőrendőr és 
korlát készül. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja, hogy a mai ülés napirendjei közül kerüljön ki a már 

napirend előtt megvitatott „Mátyás király út forgalmi rendjéről szóló képviselői 

indítvány”. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban a testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Molnár Oszkár polgármester a módosítással együtt az alábbiak szerint javasolja 

elfogadni az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 

 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövet-

kezményeiről szóló 19/2016 (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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3. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Edelény Város Önkormányzatának számlavezetéséről 

 

Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 

 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövet-

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

 

3. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására 

vonatkozó pályázati felhívásról 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Edelény Város Önkormányzatának számlavezetéséről 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 

Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 54./ sorszám alatt.) 
 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Béres Tibor képviselő elmondja, hogy halottak napján lakossági jelzésre kiment a 

temetőbe, mert a csapadékvíz-elvezetőnél lévő átjárónál olyan mély volt a felázás és a 

kátyú, hogy a sírokra verődött fel a sár. Akkor ezt jelezte a hivatal felé, hogy kezdeni 

kellene ezzel valamit, illetve a Kft. akkor zúzottkővel megpróbálta feltölteni, de attól 

még nagyobb „habarcs” lett. Kérdése, hogy ezt a szakaszt mikor tudják rendbe tenni, 

mert ha csak egy kicsit is odafigyelnének, és a vizet elvezetik az árokba, már akkor sem 

lenne akkora víz ott.  



10 
 

Kérdezi, hogy ebben az ügyben várható-e az üzemeltető, vagy az önkormányzat 

részéről valamilyen megoldás, mert ez szerinte kegyeleti dolog, mert halottak napjakor 

volt, aki el is akadt az autóval. 

 

Molnár Oszkár polgármester az elhangzott felvetés nem az üzemeltető feladata, 

hanem a tulajdonos önkormányzat feladata, ezért azt javasolja képviselő úrnak, hogy a 

Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének mondja el a problémát, és együtt menjenek 

ki a helyszínre. Reméli, hogy a Kft. meg tudja oldani ezt a dolgot, illetve Nyíri Lajost is 

megkeresheti ebben az ügyben. 

Megkérdezi az üzemeltető képviselőjét, hogy ehhez a témához hozzá kíván-e szólni. 

 

Vizi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletében elmondja, hogy az a hátsó 

vízelvezető csatorna, ami a problémát okozza, nem tölti be a funkcióját, abba nem 

folyik bele a víz, mindenfelé folyik, csak oda nem. Ott valamilyen megoldást kellene 

találni a kialakult helyzetre, mert valóban nagy sár van ott, temetéskor is kellemetlen, 

mindenképpen orvosolni kellene a problémát. 

 

Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 

véleményét, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 

 

Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy ő a lakosság részéről különösebb 
negatív észrevételek nem kap a szolgáltatással, a temetőüzemeltetéssel kapcsolatban, 
nyilván vannak apró-cseprő problémák, amik mindenhol vannak és lesznek is. Köszöni 
az üzemeltető eddig végzett munkáját. 
 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2019.(IV.25.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a városban végzett temetkezési 

szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a városban végzett temetkezési 
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról szóló 
beszámolót és az alábbi döntést hozza:  
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a 
Kerékgyártó és Társa Kft. Edelény városban végzett 
2018. évi temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról szóló beszámolóját a határozat 
mellékleteként e l f o g a d j a. 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a szolgáltatónak a 
színvonalas feladatellátásért. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: üzemeltető, osztályok 
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Melléklet a 40/2019.(IV.25.) határozathoz 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövet-

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

Előadó: polgármester 

 

(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a rendelettervezetet vitára bocsátja. 

 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint a rendelettervezetet  elfogadásra javasolja. 
 

Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a rendelettervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendelettervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2019.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
 

A KÖZSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÉS AZOK 

MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 19/2016.(VII.14.) 

ÖNKORMÁNYZKATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014 (XII.17.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

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

lép: 
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„(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a 14. 

életévét betöltött természetes személy, jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.” 

 

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

„(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőivel szemben indult 

eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

3.§ (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2) A bírság összegének megállapítása során a közigazgatási szabályszegések 

szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 

reformjával összefüggő egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. 

§ (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (4) A figyelmeztetés alkalmazása esetén a közigazgatási szabályszegések 

szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 

reformjával összefüggő egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. 

§ (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.” 

4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „b) Udvarának, kertjének tisztán tartásáról, gaztalanításáról, takarításáról nem 

gondoskodik.” 

5. § A Rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12/A. § A közterületek tisztántartására közfoglalkoztatási program szervezhető, 

de az nem mentesíti a tulajdonost a 4. § (1) és (2) bekezdésben foglalt 

kötelezettsége alól.” 

6. §  Hatályát veszti: 

a) a Rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja,  
b) a Rendelet 6. §-a és  

c) a Rendelet 11. §-a. 

7. §  Ez a Rendelet 2019. május 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. április 25. 

napján. 

 

                Dr. Vártás József 

                jegyző 

 

 

12/2019.(IV.25.) rendelet indokolása a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és azok megsértésnek jogkövetkezményeiről szóló 

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

 

ÁLTALÁNOS  INDOKOLÁS 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete folyamatosan figyelemmel kíséri 

a helyi rendeletek és a magasabb szintű jogszabályok tartalmának összhangját. Az 

összhang biztosítása érdekében megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14) önkormányzati 

rendelet módosítását. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

A helyi önkormányzat olyan magatartásokat minősíthet a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartásnak, amelyet magasabb szintű jogszabály sem 

bűncselekménynek, sem szabálysértésnek nem minősít. Ennek megfelelően az 

alaprendelet 1. § (2) bekezdéséből az „amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, 

vagy szabálysértésnek” mondatrész kikerül. 

 

2. §-hoz 

 

2018.január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016.évi CL. törvény, amely szabályozza az ügyintézési határidőket, ezért az 

alaprendeletben a határidőkre vonatkozó külön rendelkezés szükségtelen. 
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3. §-hoz 

 

2018. január 1. napján hatályba lépő 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1) bekezdése, 

illetve 2. § (1) bekezdése meghatározza azokat a feltételeket, amit a bírság 

kiszabásánál, illetve a figyelmeztetés alkalmazásánál figyelembe kell venni, így a helyi 

rendeletből az erre vonatkozó szabályozást módosítani kellett. 

 

4. §-hoz 

 

Az alaprendelet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásként 

fogalmazta meg azt az esetet, amikor a tulajdonost a lakásának, vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiségének tisztántartásáról nem gondoskodott. 

Az ingatlan tulajdonosok lakásának belseje, annak tisztántartása és higiéniája nincsen 

összefüggésben semmilyen közérdekkel, sőt azok a magánszféra elemei, és mint ilyenek 

az alaptörvény és a törvények által egyértelműen védettek a beavatkozással szemben. 

Az alaprendelet azon rendelkezése, amely a lakás belsejére, annak tisztántartására 

vonatkozik, erőteljesen beleavatkozik a magánszféra háborítatlanságához. 

 

5. §-hoz 

 

Továbbra is indokolt fenntartani azon rendelkezést, mely szerint a közterületek 

tisztántartása közfoglalkoztatási program keretében is megvalósítható, de annak 

hangsúlyozásával, hogy a rendelkezés nem mentesíti az ingatlan tulajdonosát ez irányú 

kötelezettsége elvégzéséről. 

 

6. §-hoz 

 

Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 6. §-ában és 11. §-ában meghatározott 

magatartási formákat magasabb szintű jogszabályok szabálysértéssé minősítik, így aki 

közterületen kutyát, vagy macskát etet a köztisztasági szabálysértést követi el, aki a 

hulladék égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, az hulladékgazdálkodási 

szabálysértést követ el, illetve a gépjárművel való szabálytalan parkolás a közúti 

szabályok kisebb fokú megsértését valósítja meg. 

 

7.§-hoz 

 

A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55./ sorszám alatt.) 
 

Molnár Oszkár polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 

Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  elfogadásra javasolja. 
 

Molnár Oszkár polgármester az előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot teszi: 
A határozati javaslat mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő „2019.május10.” 
szövegrész helyébe a „2019. május 8.” szövet, míg a „2019 május 19.” szövegrész 
helyébe a „2019. május 17.” szöveg, továbbá a 2019. május 25.” szövegrész helyébe a 
„2019. május 30.” szöveg lépjen. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester a határozati javaslat mellékletét a módosítással együtt 
elfogadásra javasolja.  
 

Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2019.(IV.25.)   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 megtárgyalta 
a „Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek 
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás”-ról szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 
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1. A Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő – testület) az Edelény, Borsodi út 9/18 
hrsz.-ú ingatlanon lévő Vásárcsarnok épületében található 
üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást a 
határozat 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: 2019. május 1. 

- a pályázatok elbírálására vonatkozóan: 2019. június 1. 

Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok  

 

 

Melléklet a 41/2019.(IV.25.) határozathoz 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Városi Piac és Vásárcsarnokban található 

üzlethelyiségek 

BÉRBEADÁSÁRA 

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építése Edelényben a 

helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2016-

00019 azonosító számú támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette. 

A vásárcsarnok tervezett helye városunk kereskedelmi centrumának tekinthető központi 
része, a 9/18. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezen a területen 
lakossági igényeket kielégítő kereskedelmi egységek (PENNY MARKET, COOP Áruház) 
mellett autóbusz végállomás, Művelődési Központ található. A vásárcsarnok épületét a 
két szupermarketre merőlegesen került kialakításra, így a három épület egy teret zár 
közre, ami felé a tervezett piac épülete a tömegével is nyit. Az épület kialakításának fő 
szempontja a nagy központi árusító tér, amelyet körbe vesznek a kisebb helyet igénylő 
árusító és egyéb funkciókat befogadó helyiségek. 
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A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a 
helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. 
Hozzájárul a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi 
gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és 
befogadó fejlődés céljának eléréséhez. 

A közbeszerzési eljárás sikeres lezárásának köszönhetően aláírásra kerülhetett a 
kivitelezési szerződés, majd ezt követően megindultak az építési munkálatok, jelenlegi 
készültségi szint elérte a 60%-ot, várható befejezés 2019. július vége. 

A vásárcsarnokban két módon fog zajlani az elárusítás. Az épület központi részében 48 
db elárusító hely biztosított a kistermelői termékek eladására. Ezek igénybevétele napi 
díj megfizetésével lehetséges elsősorban őstermelőknek, helyi termelőknek.  

Emellett kialakításra kerül továbbá 6 különböző méretű és funkciójú üzlethelyiség, 
amelyek bérleti jogát pályázat útján kívánjuk értékesíteni az alábbiak szerint: 

Edelény Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadásra hirdeti meg,  

határozatlan időre az Edelény, Borsodi úton, a 9/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

VÁSÁRCSARNOK épületében található: 

B-1 azonosító jelű 34,4 m2 

H azonosító jelű 29,39 m2 

Ü-1 azonosító jelű 17,38 m2 

Ü-2 azonosító jelű 17,42 m2 

Ü-3 azonosító jelű 16,02 m2 

B-2 azonosító jelű 16,57 m2 

alapterületű üzlethelyiségeket. 

A bérleti díj minimális ajánlati összege: 1800 Ft+ Áfa/m2/hó. 

Az Önkormányzat a pályázat benyújtását megelőzően helyszíni bejárást biztosít az 

érdeklődők részére, melynek időpontja 2019. május 8. (szerda) 10:00-11:00 

között az épülő Vásárcsarnoknál. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17. (péntek) 12:00 óra. 

A pályázati ajánlatot (pályázati adatlap+melléklet) papír alapon személyesen az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán, postai úton 

(3780 Edelény, István király útja 52.), vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 

elektronikus úton lehet benyújtani.  

Az ajánlatok elbírálása 2019. május 30–án (csütörtökön) 14:00 órakor történik az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 

Amennyiben egy adott üzlethelyiségre több érvényes ajánlat érkezik, licittárgyalás 

megtartására kerül sor 2019. május 30–án (csütörtökön) 10:00 órától kezdődően az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 
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Ha valamely üzlethelyiség bérleti jogára csak egy pályázat érkezik, az érintett helyiség 

vonatkozásában licittárgyalásra nem kerül sor. 

Licittárgyalás esetén a licitlépcső összege a bérleti díj minimális ajánlati összegének 20 

%-a (360 Ft+Áfa/m2/hó.) 

A helyiségek berendezése, felszereltsége a pályázat mellékletét képező alaprajzon 

ábrázoltakkal megegyező. Kivételt képez a H helyiségcsoport, amelyben hentes üzlet 

funkció tervezett, de az alaprajzon ábrázolt hűtőkamrák nem kerültek kialakításra, 

következésképpen egyéb használati igény is lehetséges. Hentes üzlet funkcionálása 

esetén a nyertes bérlő általi hűtőkamra kialakításának nincs akadálya. A burkolatok 

kialakítása a terven feltüntettek szerint történt. A falfelületek festettek, a vizes 

berendezések körül csempeburkolat készül. 

A helyiségek víz és elektromos energia fogyasztása külön mérőórával mérhető, amely az 

üzemeltetővel történő rezsiköltség elszámolás alapjául szolgál.  

A fűtési rendszer egységes, annak elszámolása légköbméter arányában történik. 

Internet hálózat az üzletben rendelkezésre fog állni. A NAV előírása szerinti 

pénztárgépek működtetése biztosítható.  

A teljes épületet kültéri kamerás megfigyelőrendszer védi, az üzletek a csarnoktól 

függetlenül önálló vagyonvédelmi hálózattal rendelkeznek. 

A nyertes pályázó által elfogadott bérleti díj nem foglalja magában az épület 

üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket (közüzemi díjak, 

karbantartási költségek, szolgáltatások díjai, egyéni beruházással kapcsolatos költségek 

stb.). 

A kialakított helyiségekben csak olyan termék és olyan módon forgalmazható, amelyet a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2019. (IX.29.) Korm. 

rendelet lehetővé tesz.  

A B-1 és B-2 azonosító jelű büfé vonatkozásában, amennyiben a bérlő vendéglátó ipari 

előkertet alakít ki, be kell tartani Edelény Város Önkormányzatának a közterület 

rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet vendéglátó 

ipari előkert engedélyezésének szabályaira vonatkozó rendelkezéseket (engedélyezés, 

bérleti díjfizetési kötelezettség). 

Egyéb kikötések: 

 A B-1 és B-2 azonosító jelű büfében szeszesital forgalmazása esetén – a hatályos 
jogszabályok előírásaival összhangban - meleg étel biztosítása kötelező. 
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 A B1, illetve B2 azonosító jelű büfé funkciójú helyiség csak vendéglátó ipari 
egységként működtethető, míg a H azonosító jelű hentesbolt funkciójú helyiség hús és 
hentesáru, valamint ehhez kapcsolódó egyéb élelmiszer termék forgalmazására 
hasznosítható.  

 A további Ü1, Ü2 és Ü3 azonosító jelű helyiségekben vendéglátó ipari tevékenység 
illetve hús hentesáru forgalmazás nem folytatható. 

 A nyertes pályázó a bérleti jogot harmadik személy részére nem adhatja át 
(albérletbe adás tilalma). 

 Pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeket 
elfogadja, és amennyiben a pályázatot megnyeri az általa vállalt összeg szerinti kéthavi 
bérleti díj előleggel rendelkezik, és ezt a bérleti szerződés aláírását követően kibocsátott 
számla ellenében 8 napon belül megfizeti. 

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett: 

a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,  

b) egyéb jogi személy,  

c) egyéni vállalkozó, akinek 

 nincs köztartozása, valamint Edelény Város Önkormányzata felé nincs három 
hónapnál régebben lejárt tartozása, 

 gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, felszámolás, vagy végrehajtási 
eljárás alatt és erről nyilatkozik, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a 

alapján átlátható szervezetnek minősül. 

b) az üzlethelyiség tervezett hasznosításának leírása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

b) igazolást arról, hogy nincs köztartozása, valamint nyilatkozatát hogy Edelény Város 

Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása. Amennyiben a 

pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemleges adóigazolás 

becsatolása nem szükséges, 

c) nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén tevékenységét a szerződés hatályba 

lépésétől számított 1 hónapon belül megindítja, az erre vonatkozó engedélyeket 

beszerzi. 
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A bérleti szerződés hatályba lépésének időpontja az épület használatba vételi 

engedélyének jogerőre emelkedését követő második hónap 1 napja (várhatóan 2019. 

október 1.). 

A pályázati felhívás mellékletét képezi a 6 db üzlethelyiség elhelyezkedéséről készített 

alaprajz. 

Edelény, 2019. április 25. 

 

Molnár Oszkár polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját.  
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


