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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. augusztus 29-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 

 
Zárt ülés: 

1. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Nyílt ülés: 

 

2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  

 

3. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

elnevezésének módosításáról 

 

4. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról 

 
5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  

 

6. Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 hrsz.-ú 

ingatlanok megvásárlásáról 

 

7. A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatását célzó pályázati 

felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 

8. Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 

 

9. Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre 

 

10. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő további 

együttműködésről 
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11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 

támogatásról 

 

12. Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú projektben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról 

 

13. Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella kialakításról 

 

 

 

 

E d e l é n y, 2019. augusztus 29. 
 
 
 
 
               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. augusztus 

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

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

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

 
Igazoltan távol: Káli Richárd képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 

         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető  

 
115./ előterjesztésnél: 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
      Sepregi Gábor ÉRV ZRt. Divízióvez.h. 
 

 

A 124./előterjesztésnél:   Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató  
                                                        Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
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. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjai: 

 
Zárt ülés: 

1. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Nyílt ülés: 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  
 

2. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

elnevezésének módosításáról 

 

3. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról 



 

4 

 
4. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  

 

5. Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 hrsz.-ú 

ingatlanok megvásárlásáról 

 

6. A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatását célzó 

pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

7. Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 

 

8. Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre 

 

9. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő további 

együttműködésről 

 

Javasolja napirendre felvenni a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
támogatásról” szóló 123./ sorszámú,  „ Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú 
projektben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő 
biztosításáról” szóló 124./ sorszámú, valamint a „Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló 
temetői parcella kialakításról” szóló 125./ sorszámú előterjesztést. 

A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 

Képviselő-testület az ülés a módosító 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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
az alábbiak szerint: 

 
Zárt ülés: 

1. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Nyílt ülés: 

 

2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  
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3. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

elnevezésének módosításáról 

 

4. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról 

 
5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  

 

6. Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 hrsz.-ú 

ingatlanok megvásárlásáról 

 

7. A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatását célzó pályázati 

felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 

8. Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 

 

9. Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre 

 

10. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő további 

együttműködésről 

 
11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásról 

 

12. Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú projektben meghatározott építési 

tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 

 

13. Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella kialakításról 

 
A Képviselő-testület zárt üléssel kezdi munkáját. 
Zárt ülés után 
 
 
1.Napirendi pont tárgya: 
 

Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
86/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény város 

víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2020-2034. 
évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a 
határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy 
azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű bérleti-és 

használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2019.09.30.,  
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt. 
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1. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz

 

Tervezett 

nettó költség

1 Ipari park ivóvíz ellátása igen
Edelény Város 

Önkormányzatat
29 591 Pályázat 2020 április 2020 december x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 0 0

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ZRt.

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

12-10728-1-001-01-02

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése
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2. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

Tervezett 

nettó költség

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
598 Használati díj 2020. január 2020. december x

2

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg.

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
1 681 Használati díj 2020. január 2020. december x

3

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni 

medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, II ütem.

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
9 000 Használati díj 2020. január 2020. augusztus x

4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
6 764 Használati díj 2021 2024 x

5

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg.

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
6 724 Használati díj 2021 2024 x

6

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni 

medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, III ütem.

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
6 000 Használati díj 2021 2021 x

7
Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE-re II.ütem 200 fm hosszban
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
11 235 Használati díj 2021 2024 x

8 Patak út vízvezeték rekonstrukció 205 fm, II. ütem igen
Edelény Város 

Önkormányzata
16 300

Használati díj 

+forráshiány
2021 2024 x

9 Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire nem
Edelény Város 

Önkormányzata
17 515 Forráshiány 2021 2024 x

10

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél 

vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal Gy. 

út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm) 

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
25 060 Forráshiány 2021 2022 x

11
Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre (Széchenyi út 194 fm)
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
8 200 Forráshiány 2023 2024 x

12 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
16 910 Használati díj 2025 2034 x

13

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg.

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
5 043 Használati díj 2025 2027 x

14 Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire nem
Edelény Város 

Önkormányzata
23 680 Használati díj 2025 2034 x

15
Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre (Nyár út 546 fm, Császtai út 800 fm)
igen

Edelény Város 

Önkormányzata
67 300

Használati díj + 

Forráshiány
2025 2027 x

16

Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél 

vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István 

király út 452 fm, Tóth Á. út 942 fm)

igen
Edelény Város 

Önkormányzata
83 700 Forráshiány 2028 2034 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 11 279 11 279

II. ütem 97 798 45 116

III. ütem 196 633 112 790

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ÉZRt.

12-10728-1-001-01-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése
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3. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 
 

Tervezett 

nettó költség

1 Ipari park szennyvízelvezetése igen
Edelény Város 

Önkormányzata
21 736 Pályázat 2020 április 2020 december x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 0 0

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ZRt.

21-10728-1-001-00-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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4. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

Tervezett 

nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
1 500 Használati díj 2020. január 2020. december x

2

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
1 681 Használati díj 2020. január 2020. december x

3
Egres városrészben található szennyvízátemelő 

gépészeti és építészeti felújítása, kerítés felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
4 316 Használati díj 2020. május 2020. augusztus x

4
Szent Márton úti szennyvízátemelő gépészeti 

felújítása, födém és kerítés felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
2 750 Használati díj 2020. május 2020. augusztus x

6 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
6 000 Használati díj 2021 2024 x

7

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
6 724 Használati díj 2021 2024 x

8
Mező úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása, 

kerítés felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
1 500 Használati díj 2021 2021 x

9
Bódva úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása, 

kerítés felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
1 750 Használati díj 2021 2021 x

10

Szentpéteri út 18-35.  DN 200 beton szennyvíz 

csatorna rekonstrukciója béleléssel  850 fm 

(évente 180 fm)

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
36 000

Használati díj + 

forráshiány
2021 2024 x

11 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Edelény Város 

Önkormányzata
15 000 Használati díj 2025 2034 x

12

Megállapodás alapján István király úti, Deák úti 

ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra 

adott használati díj előleg

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
5 043 Használati díj 2025 2027 x

13

Szentpéteri út 18-35.  DN 200 beton szennyvíz 

csatorna rekonstrukciója béleléssel  850 fm 

(évente 180 fm)

nem
Edelény Város 

Önkormányzata
9 000 Használati díj 2025 2025 x

14
Bányász út 1-től  DN 200 beton szennyvíz csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  780 fm (évente 180 fm)
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
45 000 Használati díj 2026 2030 x

15
Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szv csatorna 

rekonstrukciója béleléssel  217 fm (évente 110 fm)
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
5 500 Használati díj 2029 2030 x

16 Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4 db/év nem
Edelény Város 

Önkormányzata
10 000 Használati díj 2025 2034 x

17
Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti 

felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
14 000

Használati díj + 

forráshiány
2027 2034 x

18
Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti 

felújítása
nem

Edelény Város 

Önkormányzata
35 000 Forráshiány 2027 2034 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 10 247 10 247

II. ütem 51 974 40 988

III. ütem 138 543 102 470

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

ÉRV ZRt.

21-10728-1-001-00-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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5. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
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6. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
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7. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
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8. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
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9. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél 

vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal 

Gy. út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a 

vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE 

vezetékre, az alábbi bontásban: 

• 2021 évben: Antal György út 433 fm hosszban a 670/3 hrsz. területen (18 180 

eFt) 

• 2022 évben: Tormás út 40 fm hosszban a 387 hrsz. területen (1 680 eFt) 

• 2022 évben: Lévay út 124 fm hosszban a 337 hrsz. területen (5 200 eFt) 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület 670/3, 387, 337 hrsz. 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035, 72M2IHDKS035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   közép  

A fejlesztés kezdése:  2021 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
23 055  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
2 005  

Összesen: 25 060  

Mindösszesen: 25 060 

 

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. Forráshiány (25.060 eFt) 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a 

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE 

vezetékre ( Antal Gy út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm)  

 

Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

  Kelt:      2019 év 06 hó 12 nap        

 

A munka leírása:                        

  

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre  

( Antal Gy út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm) 
                                                                               

 

Költségvetés főösszesítő 
(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  13.833.000 11.227.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  13.833.000 11.227.000 

 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  25.060.000  

    

 

2.2 Áfa 0% 0  

 

 

3.  A munka  nettó ára  25.060.000  

 
 

  

  



 

19 

 Átnézeti helyszínrajz 

 

 



 

20 
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10. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 

110 KPE vezetékre (Széchenyi út 194 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a 

Széchenyi út 194 fm hosszban a 902 hrsz. területen a DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület 902 hrsz. 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035, 72M2IHDKS035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv: közép 

A fejlesztés kezdése: 2023 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
7 544  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
656  

Összesen: 8 200  

Mindösszesen: 8 200 

 

A „Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre (Széchenyi út 

194 fm)” munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Forráshiány. (8200 eFt) 

 



 - 23 -

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a 

Széchenyi út 194 fm hosszban a 902 hrsz. területen a DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 

KPE vezetékre. 

 

Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

  Kelt:      2019 év 06 hó 12 nap        

  

A munka leírása:                          

Vezeték kiváltás DN 100 ac  vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre  

(Széchenyi út 194 fm,) 
 

Költségvetés főösszesítő 
(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  4.526.400 3.673.600 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  4.526.400 3.673.600 

 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap 

 

 8.200.000  

 

 

2.2 Áfa 0% 0  

 

 

3.  A munka nettó ára  8.200.000  

    
 

  

  



 

25 

 Átnézeti helyszínrajz 
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11. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által 

termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város 

vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a 

Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a 

Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A 

lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült. A 

településen jelenleg altalaj tűzcsapok találhatóak, amelyeket az EU-s jogharmonizáció miatt 

cserélni kell föld felettiekre. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megye, Edelény. 

Edelény belterülete 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv: középtáv 

A fejlesztés kezdése: 2025 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
 23 680 

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen:  23 680 

Mindösszesen: 23 680 

 

A munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A 

fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által 

termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város 

vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a 

Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a 

Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A 

település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A lakossági és tűzoltósági 

vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült. A településen jelenleg altalaj 

tűzcsapok találhatóak, amelyeket az EU-s jogharmonizáció miatt cserélni kell föld felettiekre. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

  Kelt:      2019  év 06 hó 12  nap        

  

  

A munka leírása:                          

Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire 
                                                                               

                                                                               

 

Költségvetés főösszesítő 
(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Gép, technológiai szerelés költsége  14.208.000 9.472.000 

    

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  14.208.000 9.472.000 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  23.680.000  

    

 

2.2 Áfa 27% 6.393.600  

 

 

3.  A munka bruttó ára  30.073.600  
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Helyszínrajz 
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12. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 

110 KPE vezetékre  

(Nyár út 546 fm, Császtai út 800 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne. 

Vezeték kiváltás: DN 100 ac. vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület 1073, 856 hrsz. 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035, 72M2IHDKS035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv: hosszú  

A fejlesztés kezdése: 2025 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
61 916  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
5 384  

Összesen: 67 300  

Mindösszesen: 67 300 

 

A ”Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre (Nyár út 546 fm, 

Császtai út 800 fm)” munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés, illetve forráshiány (143 eFt) 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a 

vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre (Nyár út 546 fm, 

Császtai út 800 fm) 

 

Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

  Kelt:      2019 év 06 hó 12 nap        

                                         

A munka leírása:                         

Vezeték kiváltás DN 100 ac  vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre  

(  Nyár út 546 fm, Császtai út 800 fm) 
                                                                               

                                                                               

 

Költségvetés főösszesítő 
(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  37.149.600 30.150.400 

    

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  37.149.600 30.150.400 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  67.300.000  

    

 

2.2 Áfa 

 

0% 

 

 

0 

 

 

 

3.  A munka nettó ára  67.300.000  

 
 

  

  



 

35 

 Átnézeti helyszínrajz 
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13. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél 

vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre  

(István király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne   

vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE 

vezetékre, az alábbi bontásban: 

• 2028-2029. évben: István Király út 452 fm hosszban a 109 hrsz. területen (27.140 

eFt) 

• 2030-2034. évben: Tóth Á. út 942 fm hosszban a 1079/2, 1079/1 hrsz. területen 

(56.560 eFt) 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület 109, 1079/2, 1079/1 hrsz. 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035, 72M2IHDKS035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   hosszú 

A fejlesztés kezdése: 2028 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
77 004  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
 6 696 

Összesen: 77 004 6 696 

Mindösszesen: 83 700 

 

A „Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE 

vezetékre (István király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm)” munka hatósági engedélyköteles 

fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Forráshiány (83700 eFt) 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A 

fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű 

által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-

ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális 

rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei 

városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá 

tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori 

meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac 

illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István király út 452 fm, Tóth Á út 942 

fm) 

 

Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27.000 m3/év. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

  Kelt:      2019 év 06 hó 12 nap        

                                         

A munka leírása:                         

Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre  

(István király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm) 
                                                                               

                                                                               

 

Költségvetés főösszesítő 
(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  58.590.000 25.110.000 

    

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  58.590.000 25.110.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  83.700.000  

    

 

2.2 Áfa 

 

0% 

 

 

0 

 

 

 

3.  A munka nettó ára  83.700.000  

 
 

  

  



 

40 

 Átnézeti helyszínrajz 
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14. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020-2034. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni 

medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, II ütem 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. Az üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen 

található 2 x 75 m3-es térfogatú térszíni medencét üzembe helyezni, valamint 

nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és üzembiztonsági okokból indokolt. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény külterület HRSZ.:0367 

SAP költséghely kód: 72VB22EDE0 
 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   Rövid 

A fejlesztés kezdése: 2020 év.  

II. ütem: 2020. évben Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék 

üzembevétele, nyomásfokozó létesítése: 9.000 eFt 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
12 900  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
900 1 200 

Összesen: 13 800 1 200 

Mindösszesen: 15 000 

 

A „Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, II ütem”  munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű 

által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-

ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális 

rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei 

városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá 

tartozik.  

Az üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen található 2 x 75 m3-es térfogatú térszíni 

medencét üzembe helyezni, valamint nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és 

üzembiztonsági okokból indokolt. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

Név : ÉRV ZRt.                                                                  

                                                                                

Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1  Kelt:      2019 év 07 hó 05 nap        

 

 

A munka leírása:                        

  

 

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék üzembevétele,  

nyomásfokozó létesítése, II ütem. 

 
 

 

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 
 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  9.750.000 5.250.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  9.750.000 5.250.000 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  15.000.000 

 

 

 

2.2 Áfa 

 

27% 

 

4.050.000 

 

 

 

 

3.  A munka bruttó ára  19.050.000  

 

 

  

  

 

 

 

 

Munkanem összesítő 

 

 

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltsé

g 

Díjköltség 
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21 Irtás, föld- és sziklamunka 49 156.465 

31 Helyszíni beton és vasbeton munka 234.535 369.203 

36 Vakolás és rabicolás 309.504 188.640 

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 1.666.108 121.030 

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 1.290.461 87.700 

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 4.295.400 280.905 

 

   

 

I. Fejezet munkanemei összesen 7.796.057 1.203.943 

 

   

 

21. Irtás, föld- és sziklamunka 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  21-003-7.1.1.2 

 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak 

helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

alapterület: 10,00 m2-ig, 

többlet minden további 2,0 m mélység után 

 20 m3      0 4.809 0 96.180 

 

2  21-003-11.1.1 

 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, 

I-IV. osztályú talajban, 

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 

 5 m3      0 8.950 0 44.750 

 

3  21-008-2.3.1 

 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, 

vezeték felett és mellett, 

tömörségi fok: 85% 

 5 m3      9,7 3.107 49 15.535 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 49 156.465 

 

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  31-011-3.1.2-0230110 
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 Vasbetonfal készítése,  

X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, 

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, 

kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 

13-24 cm vastagság között 

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 

modulussal 

 5 m3      33.505 58.599 167.525 292.995 

 

2  31-021-4.1.2-0230110 

 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os 

hajlásszögig, 

X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, 

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, 

kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 

12 cm vastagság felett 

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 

modulussal 

 2 m3      33.505 38.104 67.010 76.208 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 234.535 369.203 
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36. Vakolás és rabicolás 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  36-012-1.4-0212028 

 Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat 

készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, 

vízszintes vagy függőleges felületen, 

1 cm vastagságban 

Techno-Wato quick-mix BSM-TW ivóvízszigetelő 

szárazhabarcs, Cikkszám: 610091 

 32 m2      6.274 3.850 200.768 123.200 

 

2  36-012-11-0222015 

 Vízkikristályosító hatású cementbázisú vakolat  

(jövőbeni vízbetörések ellen, hajszálrepedések 

szigetelésére) 

Isomat AQUAMAT-PENETRATE cementbázisú 

habarcs, szigetelő kence, vízkristályosító hatású, 

jövőbeni vízbetörések ellen is, szürke, Kód: 0344/1 

 32 m2      3.398 2.045 108.736 65.440 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 309.504 188.640 

 

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  54-006-3.5-0230633 

 Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, 

beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel 

elhelyezve, 

ellenkarimák és kötések nélkül, 

DN 150 

PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 150 mm F4 16 

bar epoxi, TZ150F4BEL16E 

 4 db      170.135 4.510 680.540 18.040 

 

2  54-006-4.1.2-0154863 

 Szerelvények kiegészítő elemei 

kézikerék felszerelése, 

DN 100-150 között 

Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: 

TZQK100 

 4 db      8.895 2.825 35.580 11.300 

 

3  54-009-1.2.2 

 Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz 
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vezetékre, 

DN 100-600 méret között, 

DN 150 

 12 db      4.454 3.870 53.448 46.440 

 

4  54-021-1.1.6.1-0143606 

 Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok 

szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, 

öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, 

DN 200 méretig, 

DN 150, 

TT, F, T, FFR, N idom 

L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 150/ NÁ 100, 

epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 

Cikkszám: T150100 

 2 db      40.138 2.925 80.276 5.850 

 

5  54-021-1.1.6.1-0222713 

 Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok 

szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, 

öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, 

DN 200 méretig, 

DN 150, 

TT, F, T, FFR, N idom 

PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas 

könyök, 150 mm, N150GGG 

 4 db      157.010 5.925 628.040 23.700 

 

6  54-021-1.1.6.2-0144171 

 Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok 

szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, 

öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, 

DN 200 méretig, 

DN 150, 

X, Q, FFK, FF idom 

L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 

150/1000 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 

10-16 Cikkszám: FF1501000 

 4 db      47.056 3.925 188.224 15.700 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 1.666.108 121.030 

 

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  71-009-7.2-0626021 

 Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal, 

komplett szerelvényezéssel, távfelügyelet kiépítéssel 



 - 50 -

 

szélesség: 500 mm felett 

RITTAL kompakt kapcsolószekrény, IP 55, AK 

5113500,  600x1200x400 mm, acéllemez 

 1 db      1.290.461 87.700 1.290.461 87.700 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 1.290.461 87.700 

 

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 

 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  82-002-2.4.1.1.2.6-0010416 

 Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, 

nagy (ipari) vízmérők elhelyezése, karimás kötéssel 

csatlakoztatva, 

ellenkarimák nélkül, 

hidegvízre, 

szárazonfutó, 

többsugaras, 

DN 150 

ZENNER WS-N DN150 Qn=150 m3/h 500 mm 

Woltmann rendszerű szárnykerekes hidegvízmérő 

(30°C), vízszintes beépítésre, EU hitelesítéssel, reed 

vagy ind. opto namúr opcióval, 115528 

 2 db      97.300 22.000 194.600 44.000 

 

2  82-008-4.1.2.2.1-0127364 

 Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, ivóvízre vagy tűzivízre, kompakt telep 

rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, 

nedvestengelyű szivattyúval, 

többszivattyús kivitelben, 

szabályozott fordulatszámmal, 

két szivattyúval 

Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 MVISE 806-2G/VR-EB két-szivattyús nyomásfokozó telep 

szabályozott nedves tengelyű szivattyúval, PN16, 3~400V,  

C:2526731 

 1 db      4.100.800 236.905 4.100.800 236.905 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 4.295.400 280.905 
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 Átnézeti helyszínrajz 
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15. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020-2034. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni 

medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, III ütem. 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. Az üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen 

található 2x75 m3-es térfogatú térszíni medencét üzembe helyezni, valamint 

nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és üzembiztonsági okokból indokolt. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény külterület HRSZ.: 0367 

SAP költséghely kód: 72VB22EDE0 
 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   Közép 

A fejlesztés kezdése: 2020 év.  

III. ütem: 2021. évben Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék 

üzembevétele, nyomásfokozó létesítése: 6.000 Eft 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
12 900  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
900 1 200 

Összesen: 13 800 1 200 

Mindösszesen: 15 000 

 

A „Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék üzembevétele, nyomásfokozó 

létesítése, III ütem”  munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű 

által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-

ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális 

rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei 

városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá 

tartozik.  

Az üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen található 2x75 m3-es térfogatú térszíni 

medencét üzembe helyezni, valamint nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és 

üzembiztonsági okokból indokolt. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

Név : ÉRV ZRt.                                                                  

                                                                                

Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1  Kelt:      2019 év 07 hó 05 nap        

 

 

A munka leírása:                        

  

 

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék üzembevétele,  

nyomásfokozó létesítése, III ütem. 

 
 

 

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 
 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  9.750.000 5.250.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  9.750.000 5.250.000 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  15.000.000 

 

 

 

2.2 Áfa 

 

27% 

 

0 

 

 

 

 

3.  A munka  ára  15.000.000  
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 Átnézeti helyszínrajz 

 
 

 



 - 57 -

 

16. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany János úti DN 100 ac. vezeték cseréje DN 

110 KPE-re II. ütem 200 fm hosszban 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Arany 

János úti DN 100 ac vezeték cseréje két ütemben:  

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület 523 hrsz. 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035, 72M2IHDKS035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   középtáv 

A fejlesztés kezdése:  2021. év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
10 336  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
899  

Összesen: 11 235  

Mindösszesen: 11 235 

 

A „Arany János úti DN 100 ac. vezeték cseréje DN 110 KPE-re II. ütem 200 fm 

hosszban”munka hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Arany 

János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re II. ütem 200 fm hosszban. 

 

Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év. 
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7. Melléklet 

Költségvetés 

Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

                                          2019.06.12. 

Edelény, Arany János úti DN100 ac vezeték cseréje 

DN 110 KPE vezetékre 200 fm, 

II. ütem 

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

Megnevezés   Anyagköltség Díjköltség 

1. Építmény közvetlen költségei   7 864 500 3 370 500 

1.1 Közvetlen önköltség összesen   7 864 500 3 370 500 

2.1 ÁFA vetítési alap   11 235 000 

2.2 Áfa 0% 0 

3.  A munka nettó ára   11 235 000 

 



 

61 
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17. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patak út vízvezeték rekonstrukció 205 fm, II. 

ütem 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik.  

A település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori 

meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 

110 KPE-re II. ütem 205 fm hosszban. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megye, Edelény. 

Edelény belterület HRSZ.:279 

SAP költséghely kód: 72VD62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   közép táv 

A fejlesztés kezdése:  2021. év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
14 170  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
826 1 304 

Összesen: 14 996 1 304 

Mindösszesen: 16 300 

 

A „Patak út ivóvízvezeték rekonstrukció 205 fm, II. ütem” munka hatósági 

engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. Forráshiány. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. 

A fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell 

biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. 

Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése 

miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében 

lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 

1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az 

ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú 

vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Patak 

úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re II. ütem 205 fm hosszban. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

 

Név : ÉRV ZRt.                                                                  

                                                                                

Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1  Kelt:      2019 év 07 hó 05 nap        

 

 

A munka leírása:                        

  

 

Patak út vízvezeték rekonstrukció 205 fm, II. ütem 
 

 

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 
 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  9.780.000 6.520.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  9.780.000          6.520.000 

 

    

 

2.1 ÁFA vetítési alap  16.300.000 

 

 

 

2.2 Áfa 

 

27% 

 

4.401.000 

 

 

 

 

3.  A munka bruttó ára  20.701.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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18. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 – 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által 

termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város 

vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a 

Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a 

Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A 

lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült. A 

településen jelenleg altalaj tűzcsapok találhatóak, amelyeket az EU-s jogharmonizáció miatt 

cserélni kell föld felettiekre. 

 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megye, Edelény. 

Edelény belterülete 

SAP költséghely kód: 72M2IHDEP035 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:   közép  

A fejlesztés kezdése: 2021 év. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
 17 515 

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen:  17 515 

Mindösszesen: 17 515 

 

A munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 
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5. Fejlesztési források bemutatása 

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés. Forráshiány (17.515 eFt) 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A 

fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani. 

Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város 

vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által 

termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város 

vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a 

Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a 

Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A 

település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A lakossági és tűzoltósági 

vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült. A településen jelenleg altalaji 

tűzcsapok találhatóak, amelyeket az EU-s jogharmonizáció miatt cserélni kell föld felettiekre. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon : 48/514-500  Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám : 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

                                                                                

  Kelt:      2019  év 06 hó 12  nap        

                                         

A munka leírása:                          

Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire 
                                                                               

 

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Gép, technológiai szerelés költsége  10.509.000 7.006.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  10.509.000 7.006.000 

 

 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  17.515.000  

    

 

2.2 Áfa 27% 4.729.050  

 

 

3.  A munka bruttóára  22.244.050  
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Helyszínrajz 
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19. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egres városrészben található szennyvízátemelő 

gépészeti, építészeti felújítása,  

kerítés felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az Edelényi Egres városrészben található átemelő a 70-es években épült, az átemelő gépészeti, 

építészeti berendezései és kerítése elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény külterület   

hrsz.: 0360/5 

EOVX: 776 145 EOVY: 328 014 

SAP kód: 72SJ42EDE0 

 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Rövidtáv 

A fejlesztés kezdése:  2020. május 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
4 316  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 4 316  

Mindösszesen: 4 316 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az Edelényi Egres városrészben található átemelő a 70-es években épült, az átemelő gépészeti, 

építészeti berendezései és kerítése elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb 

üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Egres városrészben található szennyvíz átemelő gépészeti, építészeti felújítása, kerítés 

felújítása 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  2.589.600 1.726.400 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  2.589.600 1.726.400 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  4.316.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 1.165.320  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  5.481.320  

 
 

  



 

75 

 
Munkanem összesítő 

 

 

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség 

 

12 Felvonulási létesítmények 311.734 159.180 

31 Helyszíni beton és vasbeton munka 207.236 415.290 

36 Vakolás és rabicolás 719.074 795.150 

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 1.139.492 191.540 

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 212.064 165.240 

 

   

 

I. Fejezet munkanemei összesen 2.589.600 1.726.400 
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12. Felvonulási létesítmények 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  12-021-1.1-0121601 

 Ideiglenes kerítés, 

mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, 

szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, 

hálóosztás: 100x300 mm 

 50 m       5.191 3.141 259.550 157.050 

 

2  12-021-1.2-0121602 

 Ideiglenes kerítés, 

mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, 

szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, 

hálóosztás: 100x300 mm 

 1 db      52.184 2.130 52.184 2.130 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 311.734 159.180 
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31. Helyszíni beton és vasbeton munka 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  31-030-12.2.2-0620030 

 Beton padlóburkolat; 

Vízzáró cementhabarcs padlóburkolat meglévő új aljzatra, 

rétegenként, 

első 7,5 mm vastag réteg 

Hvz 150, vízzáró cementhabarcs 

 4 m2      2.219 5.355 8.876 21.420 

 

2  31-090-3 

 Meglévő betonfelület feldurvítása vésővel (pikkelés) 

 38 m2      0 4.155 0 157.890 

 

3  31-090-6-0313042 

 Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtt, 

korróziógátló alapozó és kötőréteg felhordása 

MAPEI Eporip kétkomponensű, oldószermentes epoxi ragasztó 

 38 m2      5.220 6.210 198.360 235.980 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 207.236 415.290 
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36. Vakolás és rabicolás 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  36-000-9 

 Cementrabic bontása 6 cm vastagságig 

 38 m2      0 5.310 0 201.780 

 

2  36-012-1.3-0212029 

 Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi 

felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 

0,5 cm vastagságban 

Techno-Wato KESTON NKB nagy kémiai ellenállású önalapozó 

szigetelő bevonat, nedvesség, szennyvíz, üzemanyagok, sóoldatok, 

híg lúgok, savak ellen, Cikkszám: 80151 

 114 m2      3.566 4.190 406.524 477.660 

 

3  36-012-11-0222015 

 Vízkikristályosító hatású cementbázisú vakolat  

(jövőbeni vízbetörések ellen, hajszálrepedések szigetelésére) 

Isomat AQUAMAT-PENETRATE cementbázisú habarcs, szigetelő 

kence, vízkristályosító hatású, jövőbeni vízbetörések ellen is, szürke, 

Kód: 0344/1 

 38 m2      8.225 3.045 312.550 115.710 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 719.074 795.150 
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54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  54-001-1.6-0120023 

 Varrat nélküli acélcső szerelése, 

menetes kötésekkel, csőidomokkal együtt, 

DN 50 

Horganyzott acélcső A 37X 2" 

 20 m       8.359 3.795 167.180 75.900 

 

2  54-005-5.3-0110206 

 PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 

hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 110 mm 

PIPELIFE PE csatornacső 110x10 mm 16bar (C=1,25), 

100CSDR11110EN100B 

 20 m       12.301 4.366 246.020 87.320 

 

3  54-006-1.4.1.2-0144965 

 Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és 

szabályozó szerelvények elhelyezése, 

ellenkarimák és kötések nélkül, 

visszacsapószelep és torlócsappantyú 

DN 500 méretig, 

DN 100-125 között 

ERHARD torlócsappantyú GGG/NBR, epoxigyanta külső-belső 

bevonattal, beépítési hossz F6, NÁ 125 PN 16 Cikkszám: TCS125 

 2 db      120.512 880 241.024 1.760 

 

4  54-006-3.3-0230632 

 Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, 

beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, 

ellenkarimák és kötések nélkül, 

DN 100 

PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 100 mm F4 16 bar epoxi, 

TZ100F4BEL16E 

 2 db      103.201 3.740 206.402 7.480 

 

5  54-006-4.1.2-0154863 

 Szerelvények kiegészítő elemei 

kézikerék felszerelése, 

DN 100-150 között 

Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 

 2 db      5.895 4.825 11.790 9.650 

 

6  54-006-5.3.1.1.2-0147921 

 Csővégcsappantyúk elhelyezése, 

rozsdamentes acél, 

karimára vagy aknafalra szerelhető kivitelben, 

DN 300 méretig, 

DN 100 

EURO-PURATOR TESACO csővégcsappantyú rozsdamentes 

acélból, karimára vagy aknafalra szerelhető kivitel DN100, Cikksz.: 

G10-030-E-100 

 2 db      133.538 4.715 267.076 9.430 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 1.139.492 191.540 
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81. Épületgépészeti csővezeték szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  81-000-1.1.3 

 Csővezetékek bontása, 

horganyzott vagy fekete acélcsövek 

tartószerkezetről, vagy padlócsatornából 

lángvágással, deponálással, 

DN 100 - 150 között 

 20 m       0 3.090 0 61.800 

 

2  81-007-1.1.1.1.1.1.7-0338106 

 Víz- és fűtési vezeték, 

Rozsdamentes acélcső szerelése, 

préselt csőkötésekkel, 

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 12 - DN 50, 

DN 50 

Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szálban, 

ivóvízellátáshoz, 54 x 1,5, Csz.: 616 557 

 24 m       8.836 4.310 212.064 103.440 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 212.064 165.240 

 

 

 

 



 

81 

Átnézeti helyszínrajz 
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20. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szent Márton úti átemelő gépészeti felújítása, 

födém és kerítés felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az Edelényi Szent Márton úti átemelő a 90-es években épült, az átemelő gépészeti berendezései, 

födémje és kerítése elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Szent Márton út hrsz: 06/10 

SAP kód: 72SJ42EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Rövidtáv 

A fejlesztés kezdése:  2020. május 

 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
2 750  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 2 750  

Mindösszesen: 2 750 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az Edelényi Szent Márton úti átemelő a 90-es években épült, az átemelő gépészeti berendezései, 

födémje és kerítése elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság 

érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Szent Márton úti átemelő gépészeti felújítása, födém és kerítés felújítása 
 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  1.650.000 1.100.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  1.650.000 1.100.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  2.750.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 742.500  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  3.492.500  
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Munkanem összesítő 

 

 

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség 

 

12 Felvonulási létesítmények 814.516 232.870 

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 627.780 274.790 

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 207.704 592.340 

 

   

 

I. Fejezet munkanemei összesen 1.650.000 1.100.000 
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12. Felvonulási létesítmények 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  12-021-1.1-0121601 

 Ideiglenes kerítés, 

mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, 

szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, 

hálóosztás: 100x300 mm 

 70 m       10.891 2.825 762.370 197.750 

 

2  12-021-1.2-0121602 

 Ideiglenes kerítés, 

mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, 

szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, 

hálóosztás: 100x300 mm 

 1 db      52.146 35.120 52.146 35.120 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 814.516 232.870 
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54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  54-000-1.2.1 

 Csővezetékek bontása, 

idomokkal és szerelvényekkel együtt, 

tokos öntöttvas és acélcső, 

40-199 mm külső Ø között 

 25 m       0 6.980 0 174.500 

 

2  54-005-5.2-0110223 

 PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 

hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 63-90 mm között 

PIPELIFE PE csatornacső 90x5,4 mm 10bar (C=1,25), 

100CSDR17090EN100B 

 25 m       6.118 3.664 152.950 91.600 

 

3  54-006-3.2-0230631 

 Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, 

beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, 

ellenkarimák és kötések nélkül, 

DN 80 

PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 80 mm F4 16 bar epoxi, 

TZ080F4BEL16E 

 2 db      103.877 3.630 207.754 7.260 

 

4  54-006-5.3.1.1.2-0147921 

 Csővégcsappantyúk elhelyezése, 

rozsdamentes acél, 

karimára vagy aknafalra szerelhető kivitelben, 

DN 300 méretig, 

DN 100 

EURO-PURATOR TESACO csővégcsappantyú rozsdamentes 

acélból, karimára vagy aknafalra szerelhető kivitel DN100, Cikksz.: 

G10-030-E-100 

 2 db      133.538 715 267.076 1.430 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 627.780 274.790 
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81. Épületgépészeti csővezeték szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  81-007-1.1.1.1.1.1.7-0338106 

 Víz- és fűtési vezeték, 

Rozsdamentes acélcső szerelése, 

préselt csőkötésekkel, 

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 12 - DN 50, 

DN 50 

Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szálban, 

ivóvízellátáshoz, 54 x 1,5, Csz.: 616 557 

 14 m       14.836 42.310 207.704 592.340 

 

 Munkanem összesen: (HUF) 207.704 592.340 
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Átnézeti helyszínrajz 
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21. melléklet a /2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz 

csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm 

(évente 180 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Szentpéteri út 18-35. 

SAP kód: 72SI62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Középtáv 

A fejlesztés kezdése:  2021. év 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
36 000  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 36 000  

Mindösszesen: 36 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik, azonban részben fejlesztési 

forrás hiány mutatkozik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm 

(évente 180 fm) 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  21.600.000 14.400.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  21.600.000 14.400.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  36.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 9.720.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  45.720.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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22. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mező úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása, 

kerítés felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az edelényi Mező úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése 

elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Mező úti átemelő hrsz: 1622. 

SAP: 72SJ42EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Középtáv 

A fejlesztés kezdése:  2021 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
1 500  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 1 500  

Mindösszesen: 1 500 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi Mező úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése 

elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Mező úti szennyvíz átemelő gépészeti felújítása, kerítés felújítása 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  900.000 600.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  900.000 600.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  1.500.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 405.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  1.905.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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23. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bódva úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása, 

kerítés felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az edelényi Bódva úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése 

elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Bódva úti átemelő hrsz: 1133/23. 

SAP kód: 72SJ42EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Középtáv 

A fejlesztés kezdése:  2021. 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
1 750  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 1 750  

Mindösszesen: 1 750 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi Bódva úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése 

elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Bódva úti szennyvíz átemelő gépészeti felújítása, kerítés felújítása 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  1.050.000 700.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  1.050.000 700.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  1.750.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 472.500  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  2.222.500  
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Átnézeti helyszínrajz 
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24. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz 

csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm 

(évente 180 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Szentpéteri út 18-35. 

SAP kód: 72SI62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv 

A fejlesztés kezdése:  2025. év 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
9 000  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 9 000  

Mindösszesen: 9 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Melléklet 
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Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm 

(évente 180 fm) 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  5.400.000 3.600.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  5.400.000 3.600.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  9.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 2.430.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  11.430.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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25. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 
 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz 

csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm 

(évente 180 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az edelényi Bányász úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Bányász út 1-től 

SAP kód: 72SI62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv  

A fejlesztés kezdése:  2026. év 

 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
45 000  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 45 000  

Mindösszesen: 45 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi Bányász úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm (évente 180 fm) 

 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  27.000.000 18.000.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  27.000.000 18.000.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  45.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 12.150.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  57.150.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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26. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szennyvíz csatorna 

rekonstrukciója béleléssel 217 fm                

(évente 180 fm) 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők 

Az edelényi Fűzfa úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, ezért 

felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod 

megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Fűzfa út 1-15 

72SI62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv  

A fejlesztés kezdése:  2029. év 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
5 500  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 5 500  

Mindösszesen: 5 500 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

       Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi Fűzfa úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, ezért 

felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 217 fm                

(évente 180 fm) 
 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  3.300.000 2.200.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  3.300.000 2.200.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  5.500.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 1.485.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  6.985.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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27. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása  

4 db/év 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Az edelényi szennyvízrendszer egy része 1958-ban épült, a beton aknák elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megyében fekszik Edelény település. 

Edelény  

SAP kód: 72SI62EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv  

A fejlesztés kezdése:  2025. év 

 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
10 000  

Gép, 

technológiai szerelés 
  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 10 000  

Mindösszesen: 10 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

5. Fejlesztési források bemutatása 

       Az adott fejlesztési munka finanszírozása használati díjból történik. 

 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi szennyvízrendszer egy része 1958-ban épült, a beton aknák elhasználódtak, 

ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Edelény, gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4 db/év 

 
                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  6.000.000 4.000.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  6.000.000 4.000.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  10.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 2.700.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  12.700.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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28. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti 

felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Az edelényi szennyvíz átemelők 2000 előtt épültek, az átemelők villamos és gépészeti 

berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megyében fekszik Edelény település. 

Edelény hrsz: 06/10, 657/2, 110/1, 1133/23, 1498/3, 1622, 3/2, 2114/12. 

SAP kód: 72SJ42EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv  

A fejlesztés kezdése:  2027. év 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
14 000  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 14 000  

Mindösszesen: 14 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Az adott fejlesztési munka finanszírozása részben  használati díjból történik, részben 

forráshiányos 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az edelényi szennyvíz átemelők 2000 előtt épültek, az átemelők villamos és gépészeti 

berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság 

érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Szennyvízátemelők villamos és gépészeti felújítása 
 

                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  8.400.000 5.600.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  8.400.000 5.600.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  14.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 3.780.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  17.780.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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29. melléklet a 86/2019.(VIII.29.) határozathoz 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 

 

2020 - 2034 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti 

felújítása 
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 

jellemzők 

Az Edelényi szennyvíztisztító telep 2000-ben lett felújítva, a telep villamos és gépészeti 

berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált. 

2. A munkavégzés helye 

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, 

Borsod megyében fekszik Edelény település. 

Edelény Hrsz.: 0347/2 

SAP kód: 72SK22EDE0 

3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése 

Tervezett időtáv:  Hosszútáv  

A fejlesztés kezdése:  2027. év 

 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

Munka jellege 
Tervezett költség (nettó eFt) 

Idegen Saját 

Építés, 

 épületgépészet 
  

Gép, 

technológiai szerelés 
35 000  

Tervezés,  

 műszaki ellenőrzés 
  

Összesen: 35 000  

Mindösszesen: 35 000 

Az adott munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés. 

 

5. Fejlesztési források bemutatása 

Forráshiányos 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja 

 

Az Edelényi szennyvíztisztító telep 2000-ben lett felújítva, a telep villamos és gépészeti 

berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzembiztonság 

érdekében. 
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7. Melléklet 

Költségbecslés 

 
 

Északmagyarországi Regionális Vízmű ZRt. 

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117. 

Telefon: 48/514-500, Fax: 48/514-577 

K & H Bank:10200139-27008623 

Adószám: 11069186-2-05 

Cégjegyzék szám:05-10-000 123 

  Kelt: 2019 év 06 hó       

                                         

                                         

A munka leírása:                          

Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti felújítása 
 

                                                                               

Költségvetés főösszesítő 

(Ft) 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége  21.000.000 14.000.000 

 

 

1.1 Közvetlen önköltség összesen  21.000.000 14.000.000 

 

420.000 

 

2.1 ÁFA vetítési alap  35.000.000  

 

 

2.2 Áfa 27% 9.450.000  

 

 

3.  A munka  bruttó  ára  44.450.000  
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Átnézeti helyszínrajz 
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2.Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
elnevezésének módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester szeretné megköszönni ezt az előterjesztést, mert sajnálatos 
apropója van a dolognak, de azt gondolja, hogy szép gesztus a testület részéről, 
amennyiben elfogadja az előterjesztést a képviselő-testület, amiben bízik, hogy igen. 
Elmondja, hogy ilyen és ehhez hasonló dolog már neki is megfordult a fejében, és 
elmondaná csak megfontolásra, hogy ha lehetne hagyományt csinálni és tisztelegni 
azok előtt az emberek előtt, akik sokat tettek Edelényért és méltóak erre a dologra, 
mint ahogy Hadobás Pál igazgató úr is méltó volt, azt javasolná megfontolásra, hogy a 
tájházat Laki-Lukács Lászlóról nevezhetnék el. Elmondja még, hogy volt szurkolók és 
focisták részéről volt olyan felvetés is, hogy mi lenne, ha a sportközpontot Görgei 
Jánosról neveznék el, aki a diósgyőri futballért nagyon sokat tett, akit Edelény 
legeredményesebb labdarúgójának mondhatják, aki több nemzetközi kupameccseken 
vett részt. Úgy gondolja, hogy ő is méltó arra, hogy ezen elgondolkodjanak. 
Természetesen Laki-Lukács László is megszerezte azokat az érdemeket, nagyon sokat 
tett Edelényért és a térségért, hogy ezen is elgondolkozzanak. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy Görgei János a magyar olimpiai 
válogatott tagja is volt. 
 
Borza Bertalan képviselő: Azt kell, hogy mondja, régi vágya fog teljesülni Hadobás 
úrnak, hiszen vannak itt a testületben többen olyanok, akik emlékezhetnek rá, hogy 
többször készített előterjesztést, és többször kérte, hogy legyen elnevezve a Művelődési 
Központ és Kiállítóhely. A Szekrényessy Árpád elnevezés akkoriban a 18 fős testületben 
meg is valósult. Egy jó éve találkozott vele, és kérdezte, hogyan van, és mondta, hogy 
mennyi munkája van, és a következő gondolata megint az elnevezés volt. Akkor azt 
mondta, hogy neki megint az jár a fejében, hogy Lybl Ferencről kellene elnevezni, mert 
hogy Edelény festője, és hogy közismert és kötődik hozzá. Soha nem volt a 
gondolatában, hogy őróla kell elnevezni. Úgy gondolja, hogy ezt a tiszteletet is 
megérdemli a várostól. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy ezek után a tévénézőknek is tiszta és 
egyértelmű, hogy az előterjesztésnek az a lényege, hogy a jelenlegi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely intézményt nevezzék át Hadobás 
Pálra, a nemrégiben elhunyt igazgatóról. Ő tényleg egy hihetetlen nyomot hagyott a 
jövő nemzedék számára munkásságával, tevékenységével, és mellette, mint ember is, 
és ha valaki, ő nagyon megérdemli, hogy ilyen módon legyen megörökítve a neve.  
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Egyetért vele, hogy megfontolás tárgya legyen Laki-Lukács László a tájházzal 
kapcsolatban, vagy a Sport- és Szabadidőközpontnál Görgei János volt labdarúgó neve. 
Azzal viszont nem értene egyet, ha a kastély festőjéről kapná elnevezését a Művelődési 
Központ és Könyvtár, igaz a kastélyt annak idején Lybl Ferenc festette, de nem edelényi 
volt, „vándorfestő” volt, és igazából az a néhány év volt az a kötődés, amikor a kastély 
festésében részt vett. A majdani tényleges előterjesztésben természetesen az 
elhangzottakat figyelembe fogják venni. 
Ezek után – mivel további kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
87/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely elnevezésének módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az 

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely elnevezésének módosításáról” szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy az általa fenntartott Edelényi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely intézményét 2020. január 
1-jétől Hadobás Pálról, az intézmény volt igazgatójáról nevezi el. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 

soron következő képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely átnevezése miatt az intézmény alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés. 

 
Határidő:   1. pont: azonnal, 2. pont:  2019.09.30. 
Felelős:     polgármester  
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3.Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató 
(magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület 
zárt ülésen döntött a Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
igazgatói állására benyújtott pályázatról. A képviselő-testület a pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánította, mivel a pályázó nem rendelkezett a munkakör 
betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezért a képviselő-
testületnek újból ki kell írnia a pályázatot. 
Ezek után – mivel kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
88/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az Edelényi 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatói (magasabb 
vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete új pályázatot ír ki az Edelényi 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatói (magasabb 
vezető) beosztás ellátására az alábbi feltételekkel: 
 

„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot 

hirdet az 
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető)  
beosztás ellátására. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
Munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 Edelény, István király útja 49. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Betöltendő munkakör a pályázó végzettsége szerint: könyvtáros, vagy közművelődési 
szakember, vagy muzeológus. 
Magasabb vezetői munkakörében - munkaköri feladata mellett – ellátja az intézmény 
vezetésével, képviseletével, szakmai munkájának irányításával, munkáltatói jogkör 
gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• cselekvőképesség 
• felsőfokú képesítés (főiskola, egyetem) szakirányú végzettség: 

- 150/1992. Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdése szerinti végzettség, vagy 
- 150/1992. Korm. rendelet 6/B.§ (5) bekezdése szerinti végzettség, vagy 
- 150/1992. Korm. rendelet 6/E.§ (2) bekezdése szerinti végzettség 

• legalább öt év szakmai gyakorlat, 

• a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető 

• Kjt. 21/A.§ (2) bekezdése alapján a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor  -  a (4) bekezdésben foglalt kivétellel  - négy hónap próbaidő 
megállapítására kerül sor 

• a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás 
hatálya alatt 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz, szakmai gyakorlatot igazoló 
munkahelyi iratok másolatával  

• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a 
fenntartó stratégiai céljainak megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 
valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot  

• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata  
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, mely igazolja, hogy a 

pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás 
hatálya alatt  
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• adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában, véleménye-
zésében résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik  

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbításához  

• amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását 
kéri, erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat  

• a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (2) bekezdésében előírt tanfolyam 
elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás 
kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi.  

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást  
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár polgármester nyújt, 
a 48/524-100-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai úton, a pályázatnak a Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/2019., valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb 
vezető).  

•    Személyesen: Molnár Oszkár polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52. 

  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló 
bizottság véleményezi. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Edelény Város Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. szeptember 2. 
•  Edelény Város Önkormányzat facebook oldala - 2019. szeptember 2. 
•  Edelény Város Önkormányzat honlapja: www.edeleny.hu - 2019. szeptember 2.” 

 

Határidő:  azonnal, illetve a pályázat megjelenésétől függően 
Felelős:   polgármester  
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4.Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
89/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Választási Bizottság tagjává/póttagjává megválasztja: 
Tag: 

1. Dr. Harcsa Attila 3780 Edelény, Póts András út 8. 

2. Pásztor Ilona 3780 Edelény, Császtai út 14. 

3. Tóth Pap Ferencné 3780 Edelény, Újtemplom út 39. 
 
Póttag: 

1. Solymosi Györgyi 3780 Edelény, Kenderföldi út 10.I/2. 

2. Dr. Tóth Richárd 3780 Edelény, Rozsnyói út 25. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok 
eskütételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: eskütétel: polgármester, egyéb: jegyző 
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5.Napirendi pont tárgya: 
 
Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 hrsz.-ú ingatlanok 
megvásárlásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 
és 017/16 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 
hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
1.1.1-15-BO1-2016-00011 kódszámú pályázat keretében 
iparterületet létesítése érdekében megvásárolja a Baranyay 
Barnabás és Baranyay Roland 1/2 – 1/2 arányú tulajdonát 
képező, Edelény külterület 017/15 helyrajzi számú, 1431 m2 
térmértékű, iparterület megnevezésű ingatlant 764.154,-Ft 
vételáron, valamint a Baranyay Barnabás és Baranyay Roland 
1/2 – 1/2 arányú tulajdonát képező, Edelény külterület 017/16 
helyrajzi számú, 1141 m2 térmértékű, szántó megnevezésű 
ingatlant 609.294,-Ft vételáron. 

2. A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlásának fedezetét a 
Korona Takarékszövetkezettől felvett kölcsön terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: osztályok, ügyfelek, ügyvéd 
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6.Napirendi pont tárgya: 
 
A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatását célzó pályázati 
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések 
támogatását célzó pályázati felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések 
támogatását célzó pályázati felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be 
WacŁaw Felczak Alapítvány felhívásai között elérhető 
Magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai 
kezdeményezések támogatására című felhívásra. 

2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum 
bruttó 1.500.000 Ft összegben állapítja meg. A pályázati 
felhívás alapján a támogatás intenzitás 100%, a 
pályázat megvalósításához saját forrás biztosítása nem 
szükséges.  
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására, 
hiánypótlás esetén a költségvetés teljeskörű módosítására, 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes 
körű aláírására, támogatott kérelem esetén a pályázat 
megvalósítására. 
 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, Siewierz 
 

 
7.Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 
 
4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.502.820,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.908.581,- Ft vételáron 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény 
belterület 1/141 helyrajzi számú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant Szabó Anikó 3532 Miskolc, Gyula utca 18. 
tetőtér 1. szám alatti lakos részére. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

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

 

 

8.Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a pályázók 
körénél a korhatár 25 évről 27 évre módosuljon. A Humánpolitikai Bizottság elnöke 
elismerését fejezte ki a hivatal azon dolgozóinak, akik az értékelési szempontokat 
elkészítették. 
 
Borza Bertalan képviselő úgy gondolja, hogy Edelény Város Önkormányzata mindig 
élenjárt akkor, amikor fiataljait, továbbtanuló gyermekeit kellett támogatni. Így volt ez, 
amikor a Bursa Hungarica pályázati rendszer működött, hiszen Edelényben sokkal több 
gyerek kapott lehetőséget, mint a környező nagyobb városokban. Így van ez most is az 
edelényi gimnáziumban tanuló gyerekek támogatásával. Ez a helyi ösztöndíj program 
nagyon szép folytatás és lehetőség, ezért arra biztat mindenkit, hogy olvassák el a 
pályázatot és jelentkezzenek minél többen. 
 
Molnár Oszkár polgármester arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a lehetőségükre 
álló összes hírcsatornán; városi televízióban, a honlapon, az önkormányzat facebook 
oldalán nyilvánosságra fogják hozni ezt a pályázatot. Arra kér mindenkit, hogy aki úgy 
gondolja, jöjjön és adja be a pályázatát. Olyan ösztöndíj pályázatot hirdetnek, amely a 
már középiskolai tanulóknak szól, ennél havi 8.000 Ft a támogatás 10 hónapon  
keresztül, és van a már felsőfokú oktatási intézményben tanulók részére is ugyanígy a 
10 hónapra, havi 12.000 Ft-ra lehet pályázni, továbbá a középiskolát kezdő tanulók 
számára is megnyílik a lehetőség, ugyancsak 8.000 Ft/hó, illetve akik felsőfokú 
intézményekben kezdik meg a tanulmányaikat. Nekik havi 15.000 Ft/hó megpályázására 
van lehetőségük. Természetesen csak és kizárólag állandó edelényi lakhellyel 
rendelkező diákokra vonatkozik ez az ösztöndíj pályázat, és reméli, hogy hozzá tudnak 
járulni ezzel tanulmányaik elvégzéséhez. 
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Ezek után szavazásra bocsátja a bizottságok módosító javaslatát, mely szerint a 25 éves 
korhatárt 27 évre emeljék fel. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő szavazásban 
való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
Az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
középiskolásoknak és egyetemistáknak a 2019/2020-as tanévre 
szóló helyi ösztöndíj program pályázati felhívását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő:   a pályázati felhívás közzétételére: 2019. augusztus 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok  
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Melléklet a 93/2019.(VIII.29.) határozathoz 

„Helyi ösztöndíj program a 2019/2020-as tanévre” 

Középiskolásoknak és egyetemistáknak 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

FELHÍVÁSA 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 kódszámú  

„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Edelény térségében” 

című projekt keretében  

Edelény Város Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázati 

felhívásra, melynek keretében valósítja meg a „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés 

Edelény térségében”című projektjét. 

1. Pályázat célja 

A pályázat alapvető céljai között szerepel társadalmi felzárkóztatás Edelény 

térségében az esélyegyenlőség jegyében, illetve a térség megtartó képességének 

erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatásának keretében 

települési ösztöndíjrendszer kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban 

tanuló fiatalok részére. 

 

2. Pályázók köre1 

Az ösztöndíj támogatás igénybevételének feltétele, így pályázatot nyújthatnak be 

azon középfokú (a gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali 

tagozatos intézmények tanulói, illetve főiskolai és egyetemi alapképzésben, vagy 

mesterképzésben (nappali, vagy levelező, költségtérítéses és államilag finanszírozott 

képzésben egyaránt) hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok, akik még nem 

töltötték be a 27. életévüket és edelényi állandó lakcímmel rendelkeznek. Nem 

részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti 

juttatásban részesül. 

 

3. Igénybe vehető ösztönző támogatások 

A projekt keretében 4 típusú ösztöndíj kerül kiírásra: 

A. Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

B. Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

 
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
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C. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben nappali 

képzésben megkezdő tanulók számára 

D. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben megkezdő 

hallgatók számára 

 

EGYES ÖSZTÖNDÍJAKRA VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK 

A) Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók pályázhatnak, akik: 

- minimum egy lezárt középiskolai évvel rendelkeznek 

- 2019/2020-as tanévben is középiskolai tanulmányokat fognak folytatni 

- előző évi tanulmányi átlaguk eléri a 3,50-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nettó minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 

időszakban havi 8.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

B) Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény hallgatói 

pályázhatnak, akik: 

- felsőfokú oktatási intézményben teljesített, minimum egy lezárt félévvel 

rendelkeznek 

- 2019/2020-as tanévben is felsősokú tanulmányokat fognak folytatni 

- előző félévi tanulmányi átlaguk eléri a 3,00-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nettó minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 

időszakban havi 12.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

C) Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben 

nappali képzésben megkezdő tanulók számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók pályázhatnak, akik: 

- 2019/2020-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat középiskolában nappali 

képzésben 

- általános iskola 8.osztályos tanulmányi átlaguk eléri a 3,70-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nettó minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 

időszakban havi 8.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

 

 

D) Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben 
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megkezdő hallgatók számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező fiatalok pályázhatnak, akik: 

- 2019/2020-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat valamely magyarországi 

intézményben főiskolai és egyetemi alapképzésben, vagy mesterképzésben  

- 12.osztályban teljesített tanulmányi átlaguk eléri a 3,50-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nettó minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 

időszakban havi 15.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

4. Az ösztönző támogatás megszűnik: 

- a határozott időre létrejött támogatási szerződés lejártával, megszűnésével, 

- amennyiben a pályázó (támogatott) az ösztönző támogatás folyósítása alatt az 

Edelényben fennálló állandó lakcímét megszünteti, 

- a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnésével 

 

5. Pályázat benyújtása: 

A beérkező kérelmek bírálata – a rendelkezésre álló forrás erejéig – folyamatos, és a 

forrás kimerülése esetén felfüggesztésre kerül. 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra:  

1. szakasz: 2019.08.30 - 2019.09.20.  

2. szakasz: 2019.09.21 - 2019.10.31.  

 

A pályázatot papír alapon postai úton, vagy személyesen, vagy elektronikus úton e-

papír szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani (www.e-papir.hu). 

 

Postázási cím:                 Edelény Város Önkormányzata  

                    Szociális és Igazgatási Osztály 

           3780 Edelény, István király útja 52. 

 

Postai és személyes benyújtás esetén kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel az 

alábbi szöveget: 

„HELYI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM  

A 2019/2020-AS TANÉVRE” 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ÉS EGYETEMISTÁKNAK  

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 

 

 

6. Benyújtandó dokumentumok: 

http://www.e-papir.hu/
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1) Pályázati adatlap (e-mail cím megadása kötelező), 

2) Jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (pályázati dokumentációban 

nyilatkozatminta kiadásra kerül),2 

3) Jövedelmi viszonyokra vonatkozó, illetve azokat igazoló dokumentumok (pl. 

foglalkoztatási jogviszony esetén munkáltatói jövedelemigazolás, folyósító szerv 

határozata ellátás megállapításáról stb.,) 

4) Iskolalátogatási igazolás 

5) Tanulmányi átlagot igazoló bizonyítvány másolata, vagy azzal egyenértékű, az 

iskola által kiadott igazolás 

6) A pályázó bankszámlaszámát igazoló szerződés vagy számlakivonat másolata, 

7) Személyazonosító igazolvány másolata, lakcímet igazoló igazolvány másolata, TAJ 

számot és adószámot igazoló okiratok másolata. 

 

A másolatban benyújtott dokumentumokat a szerződéskötést megelőzően eredeti 

formában be kell mutatni. 

 

7. Hiánypótlás: 

A pályázat szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, és a szükséges 

hiánypótlást Edelény Város Önkormányzata végzi el. A hiánypótlási felszólítás 

kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! 

 

 
2 Jelen ösztöndíjpályázat tekintetében jövedelemnek számít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel. 
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8. Értékelés 

A formai szempontból megfelelt pályázatok értékelésre kerülnek a következő 

szempontok alapján: 

A. Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

Értékelési szempont Adható maximális pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-

ban 99.085.- Ft): 18 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % 

között van 15 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % 

között van 12 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % 

között van 9 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % 

között van 6 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% 

között 3 pont 

 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 

200 %-át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 

ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanévben: 

a) 5,00 32 pont 

b) 4,99-4,81 24 pont 

c) 4,80-4,51 18 pont 

d) 4,50-4,01 12 pont 

e) 4,00-3,50 6 pont 

Amennyiben nem éri el a 3,50 átlagot, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

Középiskolások esetében rendelkezésre áll oktatói-nevelői ajánlás, 

amelyben a tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett 

hozzáállást, önkéntes munkát is minősíti. 

a) Igen, amiről az igazolás a pályázat részeként becsatolásra kerül 

5 pont  

b) Nem 0 pont 

5 pont 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 

civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 

részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 60 pont 
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B. Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

Értékelési szempont Adható maximális pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-

ban 99.085.- Ft): 18 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % 

között van 15 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % 

között van 12 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % 

között van 9 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % 

között van 6 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% 

között 3 pont 

Meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 

%-át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga az előző szemeszterben: 

a) 5,00 42 pont 

b) 4,99-4,61 36 pont 

c) 4,60-4,31 30 pont 

d) 4,30-4,01 24 pont 

e) 4,00-3,71 18 pont 

f) 3,70-3,31 12 pont 

g) 3,30-3,00 6 pont 

Amennyiben nem éri el a 3,00 átlagot, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

42 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 

civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 

részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 65 pont 
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C. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben 

nappali képzésben megkezdő tanulók számára 

Értékelési szempont Adható maximális pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét 

(2019-ben 99.085.- Ft): 18 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % 

között van 15 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % 

között van 12 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % 

között van 9 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % 

között van 6 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% 

között 3 pont 

 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 

200 %-át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 

ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanévben: 

a) 5,00 32 pont 

b) 4,99-4,81 24 pont 

c) 4,80-4,51 18 pont 

d) 4,50-4,01 12 pont 

e) 4,00-3,70 6 pont 

Amennyiben nem éri el a 3,70 átlagot, a pályázat 

automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

Általános iskolájából rendelkezésre áll oktatói-nevelői ajánlás, 

amelyben a tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett 

hozzáállást, önkéntes munkát is minősíti. 

a) Igen, amiről az igazolás a pályázat részeként becsatolásra kerül 

5 pont  

b) Nem 0 pont 

5 pont 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 

civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 

részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 60 pont 
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D. Tanulmányukat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben 

megkezdő hallgatók számára 

Értékelési szempont Adható maximális 

pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ban 

99.085.- Ft): 18 pont 

b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % között 

van 15 pont 

c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % között 

van 12 pont 

d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % között 

van 9 pont 

e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % között 

van 6 pont 

f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% között 

3 pont 

 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 %-

át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga 12.osztályban: 

a) 5,00 32 pont 

b) 4,99-4,81 24 pont 

c) 4,80-4,51 18 pont 

d) 4,50-4,01 12 pont 

e) 4,00-3,50 6 pont 

Amennyiben nem éri el a 3,50 átlagot, a pályázat automatikusan 

elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 

civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat részeként 

becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 55 pont 

 

A pályázatokat az értékelési szempontrendszer szerint Edelény Város Önkormányzata 

Humánpolitikai Bizottságának javaslata alapján Edelény Város Polgármestere bírálja 

el. 

 

További részletek elérhetőek a www.edeleny.hu honlapon, valamint további 

információ az szocialis.osztaly@edeleny.hu e-mail címen kérhető. 

 

Edelény Város Önkormányzata 

http://www.edeleny.hu/
mailto:szocialis.osztaly@edeleny.hu
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9.Napirendi pont tárgya: 
 
Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő további 
együttműködésről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
94/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal 
történő további együttműködésről 

  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte az Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú 
Alapítvány kérelmét. 
 

2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő Edelény, István király útja 46. szám 
alatti ingatlanban 1 db helyiség ingyenes használatát 
biztosítja az Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú 
Alapítvány részére a közfoglalkoztatással összefüggő 
tevékenységének ellátásához. 
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3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás elkészítésére, aláírására, illetve arra, hogy a 
megállapodás szövegében a közfoglalkoztatási pályázaton 
történő eredményes szereplés érdekében szükséges 
esetleges módosításokat a megállapodás aláírását 
követően elvégezze, vagy a hatályát további határozott 
időre meghosszabbítsa. 
 

Határidő:  1. pont: azonnal, 2. pont: 2012.02.28.,  
3. pont: 2019.10.31. 

Felelős:  polgármester 
Értesül:  Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály,  
                  civil szervezet, Nonprofit Kft 

 
 

10.Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásról 

Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az előterjesztés határozati javaslatát 2 igen, 1 nem 
szavazattal javasolta elfogadásra, a Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő kérdezi az ügyvezető igazgatótól, hogy az 5 millió 
forintot mire szeretné felhasználni. Megjegyzi, hogy a képviselők többször kérték már a 
járdák javítását, utak kátyúzását. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Korábban is 
elmondta, hogy van néhány olyan rendezetlen számlája a Kft-nek, amik évekkel 
ezelőttiek, tehát amelyek nem új keletűek, és amelyeket az elmúlt időszakban 
folyamatosan részben le tudtak rendezni, illetve meg tudtak oldani, de például a Szolnik 
Bt. felé a tartozásuk a társasházi közös költség kapcsán, az most részben megoldást 
kíván, ugyanis néhány héttel ezelőtt kaptak egy felszólító levelet. Azt tudja elmondani, 
hogy a Szolnik Bt-nek az elmúlt időszakban 1,2 – 1,4 millió forint közötti összeget 
fizettek ki, ami megfelel az időarányos költségeknek, viszont az elmúlt évekből több 
mint 3 millió forint tartozás halmozódott fel az általuk üzemeltetett társasházak 
kapcsán. Beszélték a képviselő hölgyekkel, urakkal azt, hogy több helyen szükséges, és 
le is írták többen azt, amikor a közfoglalkoztatási programot rakták össze, hogy hol 
lenne szükséges járdák, utak állapotának javítására, illetve egyéb jellegű beavatkozásra 
a Kft. részéről.  
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Azt tudja ezzel kapcsolatban mondani, hogy igyekeztek ezeket beépíteni a 
közfoglalkoztatási programba, melyek már részben lezárásra kerültek. Kátyúzásra 
egymillió forintot tudtak beállítani, ez kb. 30 tonna aszfaltot jelentett. Ezt már 
felhasználták, de jó néhány olyan pontja van a városnak, ahol beavatkozás szükséges, 
illetve a képviselők jelezték felé, hogy hol szükséges beavatkozni. Igaz ez a járdaépítés-
re, amit Korbély Katalin képviselő asszony többször jelzett a körzetében. Azt is el kell 
mondani, hogy 2,5-3 millió forintot költöttek el gépek, járművek felújítására az elmúlt 
egy évben, és igyekeztek hadrendbe állítani azokat a gépjárműveket, amelyek a 
városüzemeltetéshez szükségesek, de a Volvo homlokrakodó az elmúlt években nem 
hogy javítva nem volt, hanem még általános karbantartást sem végeztek rajta. Erre van 
egy 700 ezer forintos árajánlat, illetve van néhány olyan beszállító, akiknek még 
korábbról (2015-2016) tartozik a cég, és ezek csak részben tudták rendezni. Jó lenne 
pontot tenni a végére ezeknek az ügyeknek, hiszen az ő türelmük sem véges, illetve 
van, aki jelezte feléjük, hogy szeretnék, ha a Kft. rendezné a tartozását. Van még egy 
probléma, amiről bizottsági ülésen beszélt, és amellyel kapcsolatban polgármester úr 
levelet írt, mégpedig, hogy kaput kell nyitniuk a Borsodi út 26. és a Kormányhivatal 
közötti  részen, mert a sportpályához kapcsolódó beruházás hamarosan be kell, hogy 
fejeződjön, és nem fognak tudna hátul bejárni. Egyébként ez egy jó pár problémát 
felvet, hogy a kapunyitás felvetődő költségeiről is beszéljen, amiről készítetett egy 
árajánlatot, amiről azt kell hogy mondja nagyon „vastag” volt. Rendbe kell rakni az 
udvart, egy kaput kell nyitni, ahol egy MATÁV kábel fut a járda alatt, amit majd egy 
védőcsőbe kell helyezni, tehát jó néhány olyan dolog van, amit pénz nélkül nem tudnak 
megoldani. A támogatást ezekre kérte, és nem most, a beszámoló óta kéri polgármes-
ter urat, hogy készüljön egy ilyen előterjesztés, mert a jelentkező feladatokat a 
rendelkezésre álló forrásokból nem tudják megoldani úgy, hogy mellette még a régi 
dolgaikat folyamatosan rendezik. 
 
Béres Tibor képviselő egyetért azzal, hogy a Kft. működési feltételeit biztosítani kell, 
hogy a lakosság komfortérzetét javítsák, az utak, a járdák és minden egyéb terén. Egy 
kicsit későinek tartja azt, hogy ez az előterjesztés most került a képviselő-testület elé, 
és lassan benne vannak a választási hercehurcába és esetleg úgy gondolják valakik, 
hogy azért akarják most megoldani ezeket, mert helyzeti előnyt akarnak kieszközölni. 
Mindenképpen azt szeretné kérni, hogy az 5 millió forint felhasználásról a következő 
képviselő-testületnél meghatározott határidőre számoljon be az ügyvezető, hogy mire 
történt a felhasználása, hogy tényelegesen lássák a lakosok, hogy milyen célra kapta a 
Kft. ettől a képviselő-testülettől a támogatást. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta bizottsági ülésen 
ügyvezető úrnak, hogy miért nem szavazza meg ezt az előterjesztést, amellett, hogy 
egyetért azzal, hogy a Kft-nek kell az 5 millió forintos támogatás, szerinte még kevés is, 
és igaz, hogy szabadon felhasználható támogatás több éve nem volt a Kft-nek. A 
támogatásra szüksége van, és azért mondta azt, hogy ha ki lett volna dolgozva, hogy 
mire költik, akkor támogatta volna, de, hogy a támogatást szabadon felhasználhatja a 
Kft. a választások előtt, az feltételezéseket szülhet, hogy miért ezt csinálják és kinek, 
miért pont most, ezért az volt a módosító javaslata, hogy az 5 millió forintot október 15. 
után kapja meg a Kft. Ha nincs jelentősége, mert azt mondják, hogy a kapu 
megépítésére, működésre és egyéb dolgokra költik, akkor rendben van, de hogy most 
miért pont itt kátyúznak, miért itt építenek járdát, nem biztos, hogy szerencsés helyzet. 
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Nagyon sajnálja, hogy már most az országos médiában van Edelény, és róluk 
beszélnek. Azt gondolta, hogy itt nyugodtan, sportszerűen lehet majd kampányolni, de 
ez feltételezéseket és konfliktushelyzeteket szülhet, ami szerinte nem szerencsés, ezért 
nem fogja támogatni az előterjesztést. 
 
Magyar Árpádné képviselő a Kft. részére az 5 millió forintos támogatást meg fogja 
szavazni. Az ügyvezető úrhoz az a kérése lenne, hogy a Szentpéteri út 35. szám alatt 
lakók által jelzett probléma, - mely ingatlan önkormányzati tulajdonú - kerüljön 
megoldásra még a téli időszak előtt. Ügyvezető úr mondta, hogy a munkálathoz még 
nincs létra. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a 
Szentpéteri úton több probléma is volt, többek között a belső vízvezetékkel, a 
tetőbeázással, nyílászárókkal. A belső vízvezetéket az épület állaga miatt kicserélték, 
nehogy valamilyen nagyobb kár keletkezzen. Nyílászárók cseréjére kb. 1,2 millió forintot 
költöttek el nem csak egy lakásnál, hanem az összes olyan lakásnál, ahol ez problémát 
jelentett, és ott is, ahol évek óta nem fizetik a bérleti díjat. Az, amit képviselő asszony 
említ, az tetőjavításról szól, mert most is a tetővel van probléma. Sajnos nem arról van 
szó, hogy van-e vagy nincs létra, hanem arról, hogy ott csak emelőkosaras autóval 
tudnak munkát végezni, és azok az ácsok, akik dolgoztak a Kft-nek korábban, és akiket 
megkérdeztek, nem vállalják el a munkát, mondván, hogy nagyon nehezen, vagy csak 
részben lettek kifizetve a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft által. A bizalom elveszett, 
és nagyon nehéz szakembert szerezni. Meg fogják oldani az emelőkosaras autót, illetve 
az ácsot is, illetve a beázást, de azt látnia kell képviselő asszonynak is, hogy menet-
közben ilyen problémákkal küzdenek. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Kicsit csalódott, hogy mindenki a kampányra 
hivatkozik, amikor itt lenne a lehetőség, hogy megkapja a Kft. az 5 millió forintot és el 
lehessen kezdeni a munkálatokat. Emlékezzenek vissza, hogy egy évig volt lyuk a 
Katona József út sarkán, ami balesetveszélyes volt, mert nem volt pénz, utána jöttek az 
időjárási viszonyok. Most úgyszintén az október 23-ai alakuló ülés után akarják a 
munkákat végezni, és arra fognak hivatkozni, hogy az időjárás nem engedi meg, és úgy 
járnak, mint 5 évvel ezelőtt, hogy a cementet kimossa az eső a megépített járdából, és 
olyan lesz a felülete, mint a „mogyorós csoki”. Az idősek azon panaszkodnak, és három 
éve azt kérte, hogy legyen járda, legyen kátyúzás. Ott van egy hónapja a Lévay út is 
félbehagyva, mert nincs aszfalt, nincs rá pénz. Szerinte most nem a kapu lenne a fontos 
a pályánál, hanem a járdák, az utak, a fűnyírás, - rendbe kellene tenni egész Edelényt. 
Véleménye szerint sokkal kisebb települések szebben rendbe vannak téve. Itt nagyon 
sokszor rá kellett szólni, hogy menjenek ki különböző helyekre rendbe tenni a területet. 
Most itt lenne a lehetőség, hogy ezt rendezzék, és akarják megszavazni. K 
érdezi, hogy akkor miért vannak itt? Akkor az egész testületi anyag, a tizenöt napirend 
csak kampány, amit megszavaznak? Nem kell szeptemberben sem ülést tartani, mert 
akkor mindent vehetnek kampányfogásnak. Úgy gondolja, hogy az idős emberek 
megérdemelnék, hogy rendbe tegyék a járdát és az egész területet. 
 
Borza Bertalan képviselő: Kampányidőszakban is fenn kell tartani és biztosítani kell a 
város és az intézményei zavartalan működtetését. Kampányidőszakban is tudni kell 
különbséget tenni jelöltnek, aspiránsnak a saját érdeke és a város érdeke között. 
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Arra biztatná ügyvezető urat, hogy használja ki a kampányidőszakot, kérjen sokat, 
dolgozzon sokat, kátyúzzon, javítson sokat, mert a kampány elmúlik, a kátyú, a gödör, 
a rossz út itt marad, - javítsa. Az, hogy most miért kell kampányidőszakban javítani, és 
miért nem lehet tervszerűbben, és máshol javítani, az egy külön téma. Azt gondolja, 
hogy ebből az 5 millió forintból nem lehet „új kabátot” venni, a régi kabátra lehet varrni 
új gombot. Tessék rátenni az új gombot. Egyébként Béres Tibor képviselőtársa 
felvetésével is egyetért. Ha már ilyen vita alakult ki és kampány van, akkor nyújtsa 
majd be ügyvezető úr, hogy mire használta fel ezt az 5 millió forintot.  
 
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő jelentkezett hozzászólásra, de mivel ügyvezető úr is 
jelezte, hogy szeretne szólni, képviselő asszony kérte, hogy előbb adjanak szót 
ügyvezető úrnak, hogy reagálhasson.) 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az, hogy 
kampányidőszak van az egy dolog, viszont volt ő is jelölt, most az élet úgy hozta, hogy 
nem lesz, tisztában van a helyzettel, viszont ebben ő nem fog különbséget tenni. Annak 
idején beérkeztek a képviselőktől bizonyos javaslatok, amiket részben meg tudtak 
oldani abból a forrásból, ami a közfoglalkoztatás keretein belül rendelkezésre állt. Ő 
jelezte, hogy ez a forrás elfogyott, és a képviselői igények még mindig fennállnak. 
Azokat az igényeket fogják előre venni, amik ezekben a képviselői igényekben 
szerepeltek, úgy Béres Tibor képviselő úrnál, mit Juhász Andorné képviselő asszonynál, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszonynál, vagy esetleg Loj Balázs alpolgármester 
úrnál. Tehát ezeket fogják előre venni, ami igények annak idején beérkeztek. A 
kátyúzáshoz 30 tonna aszfaltot használtak fel, ami nagyságrendileg egymillió forint volt. 
Pillanatnyilag nincs több forrás erre, mint amennyi igény lenne, tehát nem kampánycélú 
aszfaltozást szeretne folytatni, hanem az igényeket szeretné teljesíteni, ami érinti az 
egész várost. Véleménye szerint ez összességében mindenkinek a megelégedésére, 
hasznára válik. Ezzel megválaszolta Borza Bertalan képviselő úr felvetését, hogy miért 
nem tervszerűbben és folyamatosan csinálták, és az, hogy most hány munkaórát, vagy 
hány napot fordítottak erre, nem tudja megmondani, de azt tudja, hogy 30 tonna 
aszfaltot dolgoztak be. Igyekeznek helytállni és a problémákat orvosolni, nem személyre 
szabottan, hanem mindenhol, ahonnét a képviselők jelezték. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszony mondta, 
hogy hagy válaszoljon ügyvezető úr a felvetésre; itt szeretné a figyelmet felhívni, hogy 
Borza Bertalan képviselő úr nem tett fel kérdést. Ha mindenki elmondja a véleményét 
és ügyvezető úr szeretne még hozzászólni, jelezheti, de ilyet még egyet ne kövessenek 
el. 
 
Béres Tibor képviselő szeretné megerősíteni azt, amit Borza Bertalan képviselő úr is 
kihangsúlyozott, miszerint csak annyit kért, hogy az új testület felé számoljon el a Kft. 
az 5 millió forint felhasználásával. Az, hogy milyen körítés mellett mondta, teljesen 
független attól a ténytől, hogy az 5 millió forinttal tételesen számoljon el a Kft. Csak 
ennyit kért, és azt mondta, hogy természetesen egyetért azokkal a felújításokkal, amik 
szükségesek, és ügyvezető úr megemlítette azt a beadványt, amit eljuttatott hozzá. 
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Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen is 
elmondta a véleményét, és örül, hogy ez a véleménye összecseng képviselőtársaiéval. 
Kampány vagy nem kampány, egy ciklust zárnak, több éve itt vannak és a felelősség-
érzet évről évre meg volt bennük. Vezetőváltás volt a Kft-nél, a vezetőkhöz, 
helyettesekhez jártak, autóba ültek, összeírták a teendőket kint a helyszínen. Ezek a 
munkák mind elmaradt munkák. Elvárja, hogy ezek a kis munkák a ciklus végéig 
megvalósuljanak, amelyek az ott élő embereknek nagy dolgok. Ezt nem kampánycéllal 
csinálják egyáltalán. Mi a legfontosabb az ott élő embereknek? Az, hogy a környezetük-
ben biztonságosan tudjon közlekedni az úton és a járdán. A Kft. 5 millió forintos 
támogatásával egyetért, támogatja, és azt is tudja, hogy kevés lesz, de a város 
nagyobb részén elvégezték ezeket a munkákat, és most már a maradék utcák és 
külvárosi területek jönnek. A képviselő-testület a város egészért felelős. Neki az nem 
fáj, ha egy képviselőtársa körzetében egy járda megépül, egy utat megjavítanak, de 
akkor másnak se fájjon, ha körzetében történik ilyen.  
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tudja támogatni, ha ezeket 
a dolgokat ügyvezető úr tételesen alátámasztja, és hogy készüljön el hamarabb, mert 
egyébként elég kis dolgokról beszélnek. Végzett egy gyors számítást, és ha 30 tonna 
aszfaltot akar bedolgozni, az durván 250 m2-re elég, ami a városban 30-50 kátyúra 
elég, ami nem nagy dolog, és ügyvezető úrnak van annyi rálátása, hogy úgy próbálja 
meg a sorrendet, a prioritást felállítani, hogy megfelelő legyen mindenkinek. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Évek óta visszatérő téma, hogy tőkehiány van a Kft-nél, 
nincs elég pénz a feladatok megoldására. A működése rendben van, viszont azok a 
feladatok, amiket el kellene végezni a városban, azok mindig halasztásra kerülnek a 
pénzhiány miatt, ezért kampányidőszak ide vagy oda, ő is támogatni tudja azt, hogy ha 
a cél szentesíti az eszközt, hogy ha kampánynak kell lenni ahhoz, hogy rendben 
legyenek az utak és a járdák, akkor a gépeket rendbe hozzák, amik remélhetőleg 
tudnak vállalkozási tevékenységként hasznot is hozni a Kft-nek. Azt ő is kérné 
ügyvezető úrtól, hogy számoljon el vele, hogy mire költötte el ezt az 5 millió forintot, ha 
megszavazza a képviselő-testület 
 
Molnár Oszkár polgármester: Tulajdonképpen mindenki kampányolt egyet, most a 
vitát lezárja. Sok mindent nem értett képviselőtársai hozzászólásaiból, és ezzel senkit 
nem akar megbántani, de azt követelni a Kft. ügyvezetőjétől, hogy majd számoljon el 
ezzel, teljesen értelmetlen, hiszen a Kft-nek minden évben kötelessége beszámolni a 
képviselő-testület előtt írásban, mindenféle számszerű adattal. Kampány; mindössze 5 
millió forintról beszélnek, és ügyvezető úr elmondta, hogy még milyen helyzettel kell 
szembenézni pénzügyileg jelen pillanatban, és ez sajnos nagyon régóta így van. A 
következő képviselő-testülettel le kell majd ülni, és átbeszélni, hogy hogyan, mi módon 
és miből lehet a Kft-t sokkal jobban finanszírozni. Felmerült, hogy ráér a kapu 
megépítése. Szó sincs arról, és nem is mondta azt, hogy most a kapu a legfontosabb. 
Viszont elhangzott, hogy a belváros kellős közepén a Sport- és Szabadidőközpont 
területén a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mögött, az általános iskolától, 
gimnáziumtól, a gyógyszertártól néhány 10 méterre egy olya irdatlan szemétlerakó-hely 
keletkezett, ami tűrhetetlen és tarthatatlan. Márpedig, amíg a Kft. autói hátulról körbe 
fognak bejárni a telephelyre, ez így is fog maradni. 
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Nem tudják akkor lezárni a Sport- és Szabadidőközpontot, márpedig akkor a lakosság 
sötétben, sutyiban, - márpedig vannak olyanok, akik ezt megteszik, - teherautó számra 
hordták oda a szemetet az elmúlt hónapokban, és így nem tudnak ennek gátat szabni. 
Ehhez az egyetlen egy megoldás az, hogy elől kaput kell nyitni a Kft. telephelyén. 
Rengeteg fejlesztés történt a városban, és azt is tudják, hogy a városnak sok minden 
hiányzik még, de többek között hiányzik egy sportcsarnok is, főleg a gimnazistáknak, 
akik gyakorlatilag nagyon pici tornateremben tudnak működni. Már miniszteriális szinten 
van a kérelmük Edelényben a sportcsarnok megvalósításáról, aminek a helye csak és 
kizárólag ott lehet a helye. Most alapvetően a kapu a szemét miatt fontos, és majd ha a 
tudják, hogy lesz sportcsarnok, akkor már a sportcsarnok miatt is fontossá válik majd a 
kapu. Az elmúlt hónapokban nem volt olyan hét, amikor ne jött volna hozzá ügyvezető 
úr azzal, hogy egyszerűen az autók használhatatlanok, mert az elmúlt években még az 
alapvető karbantartás sem történt meg rajtuk. Most már biztos benne, hogy milliós 
nagyságrendet rá kellett költeni az autókra, hogy egyáltalán működésképesek legyenek. 
Márpedig autó nélkül nem tudna sem aszfaltozni, és semmit sem csinálni. Azt gondolja, 
hogy azt senki sem szeretné, ha autót bérelnének. Válaszolva mindenkinek, hogy 
kampány, vagy mi is ez; ennek az 5 millió forintnak 6-7 helye van, minimum egymillió 
forint kellene aszfaltra, befizetni a közös költségre, a horribilis tartozásba, járművet kell 
javítani belőle. Ha azt az előterjesztést hozta volna, hogy szavazzanak meg 50 millió 
forintot, mert akkor abból a város összes járdáját, utcáját rendbe tudnák tenni, 
kátyúkat és egyebet, akkor elfogadná azt, hogy kampánycél. Viszont, aki ezt felvetette, 
vagy akik ezt felvetették, gondolkodjanak el azon is, hogy ez az ő előterjesztése. Ez 
ugyanúgy a visszájára is elsülhet, mert ebből a kis pénzből nagyon kevés helyen tudják 
megjavítani a járdákat, és azok az utcák lakói, ahova nem fog jutni ebből a pénzből, 
azok mit fognak mondani vajon? Félreértés ne essék, az ő részéről egy óriási rizikó ez 
az előterjesztés, és nem egy hatalmas politikai haszonnal fog járni. Ez alapján döntse el 
mindenki, hogy támogatja-e, vagy nem az előterjesztést. 
Ezek után szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 

támogatásról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére alapító okirat szerinti 
közhasznú tevékenysége és gazdasági feladatai 
ellátásához 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) vissza 
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nem térítendő támogatást biztosít a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási megállapodás elkészíttetésére és aláírására. 

 
Határidő: 2019.09.05 
Felelős: polgármester 
Értesül: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., osztályok 
 

 

11.Napirendi pont tárgya: 
 
Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú projektben meghatározott építési 
tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ 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 – szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú 

projektben meghatározott építési tevékenységek 
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú 
projektben meghatározott építési tevékenységek 
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú támogatási 
szerződésben vállalt projekt sikeres megvalósítása érdekében 
1 050 846 Ft önerő biztosítását a 2019. évi költségvetés 
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általános tartaléka terhére az eljárás eredményes lezárása, és 
a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződéskötés 
esetén. 
 

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 költségvetésbe történő visszapótlása 
érdekében a pályázat költségvetési sorai közötti 
átcsoportosítás kezdeményezését. 

 
  Határidő: azonnal  
  Felelős: polgármester 
  Értesül: osztályok, MÁK. szakértő 
 

 

12.Napirendi pont tárgya: 
 
Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella kialakításról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő egyetért az előterjesztéssel olyan szempontból, hogy a városnak 
legyen díszsírhelye. Ami egy picit zavarja, hogy a temető hátsó részébe került ez a 
díszsírhely kijelölés, viszont, ha már ide tudják helyezni a fizikai adottságok miatt, 
hangsúlyosan szeretné kérni az elkövetkezendő időben, hogy legalább annak a felső 
útnak a leaszfaltozása történjen meg, ha már a díszsírhely a temető legvégén van, ahol 
vízátfolyások vannak, és minden egyes halottak napján gondok vannak. Azt kéri, hogy 
az új testület fordítson rá valamilyen forrást, és történjen meg az aszfaltozás. 
 
Molnár Oszkár polgármester köszöni képviselő úr véleményét, felvetésével egyetért. 
képviselő úr felvetésével. 
Ezek után szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2019.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella 

kialakításról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta 
a „Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella kialakításáról” 
szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a temetőkről 
és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában írt sírhelyek 
kialakítása érdekében a 061/2 hrsz.-ú köztemetőben az újonnan 
kialakított H1 parcellát díszsírhelyek elhelyezésére szolgáló parcellává 
minősíti.  

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:      Polgármester 
Értesül:      Osztályok, Kerékgyártó és Társa Kft. 

 

 

Molnár Oszkár polgármester egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, 
megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a munkáját és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 


