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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2019. május 14-én a Városháza Dísztermében  

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

          
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

módosításáról 

 

2. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú projektben meghatározott 

környezetrendezési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról 

 

3. „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 

 
 
E d e l é n y, 2019. május 14. 
 
 
 
               Dr.Vártás József 
                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14.  

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Korbély Györgyi Katalin, 

Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné 
Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Fischer Ferdinánd, Juhász Andor Józsefné, Káli 

Richárd, Virág Tamás képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető  
 

Jegyzőkönyvvezető:       Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 7 fő  
jelen van. 
 

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjai: 
 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

módosításáról 

 

2. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú projektben meghatározott 

környezetrendezési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról 

 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről 

 

Javasolja napirendről felvenni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési 

támogatás igényléséről” szóló 70./sorszámú előterjesztést. A napirendről történő 

levétel indoka, hogy felmérették azokat a fontos útjavításokat, amiket el kellene 

végezni, és hogy ezek mennyibe kerülnek. Ezeket az útjavításokat 

belügyminisztérium pályázatból szeretnék megvalósítani, amely pályázaton 

mindössze bruttó 15 millió forint nyerhető mindössze, és kiderült, hogy 

összességében lényegesen többe kerül, ha mindet szeretnék megvalósítani.  
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Az ülés előtt átbeszélték még egyszer, amihez jelentős önerőt kell hozzátenni, amit 

csak hitelből tudják biztosítani. Ez meg lesz, csak a 10 millió forintot, ami éven belüli 

lejáratra ebben az évben a költségvetésbe beraktak, azt módosítani kell, illetve annak 

megvalósítási céljait. Ebből a 10 millió forintból eredetileg 2 millió forintot a rendezési 

terv megvalósítására, 8 millió forintot ingatlanvásárlásra raktak be a költségvetésbe, 

tehát ezen kell majd módosítaniuk. El szeretné mondani, hogy amiket felmértek, 

azokat mind megvalósítják; így az Egresen, Borsodon, a Mátyás Óvoda előtti utat, 

valamint az ORSZAK melletti bekötő utat. A 15 millió feletti részt így is önerőből kell 

megvalósítani, vagy csak hitelből. Most nincs értelme „kutyulni”, hogy ezt meg ezt 

vegyék ki. Nincsenek még elkésve, mivel május 31-ig kell a pályázatot benyújtani a 

Belügyminisztériumhoz. A soron következő ülésre hozzák ezt az anyagot úgy, amiben 

benne lesz, hogy melyiket valósítják meg pályázatból, melyiket a hitel részéből. 

Másik módosító javaslat az ülés napirendjéhez, hogy vegyék fel napirendre a „Jó 

adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 

előterjesztést. Ezt nem lett volna muszáj a testület elé hozni, de azt kérte, hogy 

hozzák, mert jobb ez így. 

Ezek után szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, mely szerint az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről” szóló 

70./sorszámú előterjesztést vegyék le napirendről. 

Képviselő-testület a módosító javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való 

részvételével – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
Molnár Oszkár polgármester szavazásra bocsátja a „Jó adatszolgáltató 
önkormányzatok” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztés 
napirendre történő felvételét. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való 

részvételével – 7 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. 
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Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 7 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

módosításáról 

 

2. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú projektben meghatározott 

környezetrendezési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról 

 

3. „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

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

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelettervezet  
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2019. (V.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati 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 4. § (2) 

bekezdés c) pontja hatályát veszti. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Vártás József  Molnár Oszkár  

jegyző polgármester 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. 

május 14. napján. 

 

 

                Dr. Vártás József 

                jegyző 
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14/2019.(V.14.) 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 

 

Az alaprendeletben írt magatartási formát magasabb szintű jogszabály 

szabálysértéssé nyilvánítja, így annak önkormányzati rendeletbe történő szabályozása 

szükségtelen. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

2./Napirendi pont tárgya: 

 

A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú projektben meghatározott 

környezetrendezési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 69./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot  – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2019.(V.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú 

projektben meghatározott környezetrendezési tevékenységek 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú projektben 

meghatározott környezetrendezési tevékenységek megvalósításához 

szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést melyről az 

alábbiak szerint dönt: 

 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a TOP-
2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási 
szerződésben vállalt projekt sikeres megvalósítása érdekében 536 
118 Ft önerő biztosítását a 2019. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére. 

 

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

 

3. Képviselő-testület elrendeli továbbá a jelen határozatban 
biztosított önerő 2019. évi költségvetésbe történő visszapótlása 
érdekében a pályázat költségvetési sorai közötti átcsoportosítás 
kezdeményezését. 

 

Határidő: kivitelezési szerződés megkötésére 2019.05.20., 

visszapótlásra 2019.08.30.  

                  Felelős: polgármester 

                  Értesül: osztályok, MÁK 
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3./Napirendi pont tárgya: 

 

„Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy gyakorlatilag ez a pályázat meghívásos 
alapon működik az önkormányzatok előéletéből adódóan, Borsod megyéből Edelény az 
egyedüli. 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2019.(V.14.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet 
nyújt be „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” tárgyú 
pályázati felhívásra. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására, 
támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű 
megvalósítására, a szükséges kötelezettségvállalások 
megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 

  Értesül: osztályok, MÁK 

 

 

 

Molnár Oszkár polgármester – mivel több napirend nem lévén - megköszönte a 
Képviselő-testület tagjainak a munkáját, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 


