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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11. 

napján a Városháza Dísztermében (3780 Edelény, István király útja 52.) 
megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, Juhász 

Andor Józsefné, Malinkó Péter alpolgármester, Dr.Szabó Melinda, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Loj Balázs képviselő, Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző    
         Ambrusics Tibor aljegyző 

    Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője  
    Korbély Györgyi Katalin alpolgármester   
     

Jegyzőkönyvvezető:     Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testületből 7 fő  
van jelen. 

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

1. A vásárok és piacok rendjéről 

 

2. Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról 

 

3. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról  

 

4. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

Javasolja napirendre felvenni a „Polgármester jutalmazásáról” szóló 173./ számú 
előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 7 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. 
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Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. A vásárok és piacok rendjéről 

 

2. Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról 

 

3. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

 

4. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

 

5. Polgármester jutalmazásáról 

 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A vásárok és piacok rendjéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.) 
 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 

Molnár Oszkár polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a 
Vásárcsarnokot megnyitották, az egyik büfé már jó néhány napja üzemel a 
Vásárcsarnokban. Az elárusító pultokon történő árusítást szombaton kezdik el, ez a 
önkormányzat Facebook oldalán meghirdetésre került. Itt alapvetően az őstermelőkről 
van szó, akik a belvárosban, a belvárosi piac előtt, csomagtartóból, parkolóban, itt-ott 
árultak, ez megváltozik,  szombattól kezdve a belvárosban tilos az árusítás, mindenki 
csak és kizárólag a vásárcsarnokban árulhatja majd a megtermelt termékeit. Fontos 
információ, hogy február 1-jéig az előterjesztés alapján ingyenes lesz a 
Vásárcsarnokban az árusítás. Február 1-jén lép életbe az a rendelet, - amennyiben a 
testület elfogadja, - amiben mindent szabályoznak. A legfontosabb információ a 
következő; az üzletek természetesen külön bérleti szerződés alapján fizetik a bérleti 
díjat, az elárusító pultot, aki egy napra szeretné igénybe venni, annak 300 Ft/napot kell 
fizetni helypénzként. Lehet váltani havi bérletet is, amely 5.000 Ft lesz. Egyébként 
átlagosan 25 napos nyitva tartással számoltak, így az egy havi bérlet  kedvezményesnek 
számít. Aki félévre szeretné igénybe venni, annak 25.000 Ft a bérlet, egy évre pedig 
50.000 Ft egy elárusító pult a Vásárcsarnokban. A nyilvános WC fizetős lesz, 79,- Ft + 
áfa, tehát 100 forint lesz a használata. Úgy gondolja, hogy ezzel is szabályozni tudják 
majd a Művelődési Központ körül kialakult eléggé áldatlan állapotot. 
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Kérdés, vélemény nem lévén – a rendelettervezet  elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2019.(XII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A vásárok és piacok rendjéről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
2.20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. A rendelet hatálya 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Edelény Város közigazgatási területén, 

önkormányzati tulajdonú területen tartott: 
a) országos állat és kirakodó vásárra, 
b) helyi piacra, 
c) alkalmi (ünnepi) vásárra. 

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 
a) a vásáron, a piacon értékesítési, vagy szolgáltató tevékenységet 

folytatókra, 
b) a piac és vásár fenntartóra, üzemeltetőre, valamint  
c) a vásár, a piac területén tartózkodókra. 

 (3) A vásár, a piac területén létesített üzlet működésére és annak üzletkörébe 
tartozó áruk forgalmazására – ide értve a jövedéki termék árusítását is – az 
üzletek működésére vonatkozó külön jogszabályok az irányadók. 

 (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, alkalmi árusításra 
akkor sem, ha az eladó azt vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi 
engedély alapján a közterületen folytatott árusításra, illetve külön 
jogszabály szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, 
valamint évente egy alkalommal az adott ünnepen és az ahhoz 
kapcsolódóan rendezett vásárra (búcsúvásárra). 

 (5) A rendelet hatálya alá tartozó vásári és piaci területen folytatott 
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységnek meg kell felelnie a 
jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény – 
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egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
követelményeknek. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) árusítóhely: üzlethelyiségnek nem minősülő árusító vagy szolgáltató   
tevékenységre alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely, 

b) helypénz: napijegy vagy bérlet formájában az árusítóhely használatáért 

fizetendő térítési díj. 

c) alkalmi helyhasználó: egyszeri helyhasználó, vagy aki hely használatát 
alkalmanként megújítja. 

d) tartós helyhasználó: aki a rendszeres árusítás érdekében a helyhasználatra 
helyfoglalási szerződést köt. 

 

3. A vásár és piac fenntartása 

3. § (1) Edelény Város Önkormányzata a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti 
cikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően vásárt 
és piacot tart fenn és rendez. 

(2) Edelény Város Önkormányzata - mint piacüzemeltető - ellátja a piac 
üzemeltetési rendjének biztosítását, a helypénzek, a helyfoglalási díjak 
beszedését. 

(3) Edelény Város Önkormányzata a vásár üzemeltetési rendjének biztosítását a 
helypénzek, helyfoglalási díjak beszedését a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. - mint vásárüzemeltető - útján látja el. 

(4) A piac,-és vásárüzemeltető a piaccal és a vásárral kapcsolatos egyes 
üzemeltetési feladatokat természetes, vagy jogi személy(ek)nek és jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság(ok)nak vállalkozásba adhatja. 

4. Az üzemeltető feladatai 
 

4. § A piac, - és vásárüzemeltető feladatai:   

a) Gondoskodik róla, hogy a piac és vásár üzemeltetésének jogosultságát 
igazoló iratok folyamatosan a helyszínen rendelkezésre álljanak. 

 

b) A környezetet a piacon és vásáron tartózkodók életét, egészségét, anyagi 
értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére 
vonatkozó biztonsági tervet készít, valamint a biztonsági terv 
végrehajtásáért felelős személyt jelöl ki. Folyamatosan felügyeli, hogy a 
piacokon, vásárokon tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés ne 
történjen. 

 

c) A vásár, piac területére vonatkozó helyszínrajzot készíttet és azt a bejáratnál 
elhelyezi. Meghatározza a piacok működési rendjét, a helyfoglalás szabályait 
és arról jól látható hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és vásárlókat. 

 

d) Kivizsgálja a tevékenységével kapcsolatosan beérkező írásbeli panaszokat a 
vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009.(III.13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése szerinti 
eljárási rendben. 
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e) A vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről az 
adatvédelmi jogszabályok betartása mellett nyilvántartást vezet a Korm. 
rendelet 7. § (3) bekezdése szerint. 

 

f)   Biztosítja  a vásár és piac rendjét, az árusítás zavartalanságát. 
 

g) Kijelöli az árusítóhelyeket, beszedi – megbízott útján - a helypénzeket és az 
egyéb jogcímen meghatározott díjakat. 

 

h) A piac és vásár rendjének biztosításáról e feladat  ellátásával megbízott 
személy megbízásával gondoskodik, aki a nyilvántartási idő alatt köteles a 
területen tartózkodni, a rendet folyamatosan ellenőrizni a magasabb szintű 
jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően. 

 

i) Gondoskodik a piac és vásár tisztántartásáról, hó-és síkosság-mentesítéséről. 
 

 j) Üzemelteti a piac és vásár kiszolgáló helyiségeit, a piacon lévő illemhelyeket. 

 

5. A vásár és piac jellege, helye és ideje 

 

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott piac helye: Edelény belterület 9/18 hrsz-ú 
ingatlan. 

a) A piac nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 
06:00 órától 18:00 óráig, szombati napokon 06:00 órától 14:00 óráig, 
vasárnap zárva. 

b) Alkalmi (ünnepi) vásár esetenként a lakosság igényének megfelelően az 
ünnephez, rendezvényhez kapcsolódó jellegzetes árucikkek 
értékesítésére rendezhető az erre a célra kijelölt helyen. 

(2) Az önkormányzat által fenntartott vásár helye: Edelény belterület 0343/5 
hrsz-ú ingatlan. 

a) a vásár nyitva tartása: minden hónap harmadik csütörtöki napján 06:00 
órától 14:00 óráig. 

b) a vásár üzemeltetője az a) pontban megjelölt időponttól indokolt esetben 
eltérhet, ezt azonban a tárgyévre vonatkozó tervezésben meg kell jelölni 
és az országos vásárnaptárba fel kell tüntetni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontokon túl a piac és vásár 
területén kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység nem folytatható. 

 (4) A piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében van 
lehetőség ezen kívül eső és jelen rendeletben - nem tiltott – termékek 
forgalmazására. 

6. A piaci és vásári árusítás feltételei 

 

6. § (1) A piacon és vásáron árusítást, kereskedői tevékenységet végezhet: 

   a) aki a jogszabályokban – elsősorban jelen rendeletben – előírt 
feltételeknek megfelel, 

    b) az árusításra vonatkozó egyéb jogszabályokat betartja, 

     c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénz megfizette, 

    d) nevét, címét jogszabályban rendszeresített okmánnyal igazolta. 

 

  (2)  A piacon és vásáron gazdálkodó szervezet alapítvány, társadalmi szervezet, 
mezőgazdasági termelő (őstermelő), népművész, népi iparművész, 
képzőművész és fotóművész árusíthat. 
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(3) A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű 
kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, így tovább-értékesítési céllal 
beszerzett árut nem értékesíthet. 

 

(4)  Az erre a célra kijelölt szerv a piacon árusítóktól az árusításra jogosító 
engedélyeket ellenőrizheti és szabálytalan árusítás vagy engedély nélküli 
árusítás esetén megtilthatja az árusítást, és az árusítót kitilthatja a piac 
területéről. 

 

7. A piacon és vásáron forgalmazható áruk 

 

7. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a 
kistermelő vásáron, piacon kizárólag a külön jogszabály szerint 
meghatározott termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek 
szerint. 

(2) Népművész, népi iparművész, a képzőművész, kézműves és a fotóművész a 
saját előállítású alkotásai árusíthatja. 

(3) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő 
az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) valamely tagállamában 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező 
vagyontárgyakat – az (4) bekezdésben meghatározott termékek kivételével 
– alkalomszerűen értékesítheti.  

 

(4) Vásáron és piacon nem hozható forgalomba: 

a) a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsoroltak,  

b) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,  

c) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy 
készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag e 
készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő 
anyag, valamint állatgyógyászati termék,  

d) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag, 

e)  veszélyes hulladék,  

f) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb 
tárgy, 

g) gyűjtött, szedett gomba, 

h)  használt ruha, cipő (0-14 évig terjedő gyermekruha kivételével) 

i)  a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakba: Jöt) 3. § 
(1) bekezdés 29. pontjában szabályozott jövedéki termék (energia 
termék, a sör, a csendes és habzó bor, az egyéb csendes és habzó 
erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkohol termék és a dohány 
termék). 

 

8. Helyhasználat, helyfoglalás, helypénz 

 

8. § (1) Az árusok a piacnak, illetve a vásártérnek az árusító cikkek és bérelt helyek 
szerint kijelölt részén foglalhatják el árusítóhelyüket. A kijelölt hely 
önkényesen nem változtatható meg, nem cserélhető el. A bérelt helyeket a 
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bérlők a nyitvatartási idő megkezdését követő egy óráig foglalhatják el. Az 
úgynevezett „szabad területeken” az érkezési sorrend érvényesül. 

(2) A napi használati engedélyt – helyjegyet – az üzemeltető által kijelölt 
dolgozó helypénz megfizetése ellenében adja ki. 

(3)  A vásáron – jelen rendelet hatályba lépésétől, – a piacon – 2020 február 1. 
napjától - az elfoglalt helyek után helypénzt kell fizetni, melynek összegét 
az 1. és 2. melléklet tartalmazza.  

 (4) A megbízott helypénzszedő a befizetet helypénzről annak megfelelő értékű 
és sorszámmal ellátott helypénz jegyet ad ki, amelyet az árus a 
helyszínhasználat megszűnéséig köteles megőrizni és az ellenőrzést végző 
személynek felhívásra bemutatni. A helypénzjegy másra nem ruházható át. 
Az elveszett helypénzjegy csak újabb jegy megváltásával pótolható. 

(5) Az üzemeltető a piac befogadóképességéig biztosíthat helyet az árusításhoz. 
(6) Tartós helyhasználati engedély (bérelt hely, bérelt asztal) az állandó 

árusítóhely biztosítását szolgálja. Ha kiadó hely nincs a kérelmezőt kérésére 
nyilvántartásba kell venni és a felszabaduló helyeket az igénylések 
sorrendjébe kell kiadni. A tartós hely használat időtartama minimum 3, 
maximum 12 hónap, de az év közben adott helyhasználat maximum az év 
végéig váltható meg. A tartós helyhasználatra vonatkozóan a 3. melléklet 
szerinti”helybiztosítási szerződés” –t kell kötni. 

(7) A tartós helyszínhasználatra megállapított éves bérleti díjat 
negyedévenkénti bontásban, négy részletben minden negyedévet megelőző 
hónap 15 napjáig kell megfizetni, de lehetséges az éves bérleti díj 
egyösszegű befizetése is. A díjfizetés elmulasztása a helybérlet 
megszüntetését vonja maga után. 

(8) Attól a bérlőtől, aki a bérelt helyét 6 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
és a hatodik hónap végén távol maradását kifejezetten egészségi okkal 
írásban nem indokolja, a bérelt hely visszavonható és másnak kiadható. A 
bérelt hely csak személyesen vagy közvetlen családtagok útján használható, 
másnak átadni, átengedni tilos. A megszűnés utáni időre a befizetett díjat 
az üzemeltető időarányosan visszafizeti. 

(9) A helyhasználat a negyedév utolsó hónapjának 15 napjáig történő írásos 
bejelentéssel a negyedév végére felmondható. A befizetett éves díj 
időarányos részét a bérlőnek vissza kell fizetni. 

(10) A piactéren üzleti helyiséggel rendelkező  (bérlők) abban az esetben ha az 
üzleten kívül is árusítanak, vagy más célból árusítóhelyet foglalnak el, ezen 
területért külön napi helyhasználati díjat köteles fizetni. 

(11)  A helyhasználat során minden árus köteles az elfoglalt helyet tisztán tartani. 

A helyhasználat megszűnésekor a helyet üresen, tisztán, sértetlenül, kell 
átadni. 

 

9. A piac és vásár fenntartásának feltételei 

 

9. § (1) A piacon és vásáron az árusítással kapcsolatos összes hatósági, vám, 
tűzrendészeti, közlekedésrendészeti, élelmiszer higiéniai, 
fogyasztóvédelmi, állategészségügyi szabályokat be kell tartani. 

 

(2) A helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi 
rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani. Minden szemetet, állati és 
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növényi hulladékot az árusító a kijelölt szemétgyűjtőbe köteles elhelyezni, 
és az árusító helyet tisztán elhagyni. 

 

(3) Az árus köteles az árusítóhelyén a vásárlók számára jól látható és 
olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, és 
elektronikus levelezési címét. 

 

(4) Az árus az árusítóhelyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb 
mérőeszközt használhat. Ha az árumérlegelés külön kosár, doboz, vagy 
egyéb eszköz felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát 
maradandó módon a vevő által is jól láthatóan fel kell tüntetni. 

 

10. Állategészségügyi szabályok 

 

10. § (1) A vásárra csak az egyes állatfajok egyedeinek azonosítására szolgáló 
okmány (marhalevél, ló-útlevél, szállítólevél; TIR; ENAR igazolás) 
birtokában az ott szolgálatot teljesítő állatorvos által elvégzett ellenőrzést 
követően lehet állatokat felhajtani. 

(2) Az állatorvosi vizsgálat során az állat megfékezését, rögzítését a felhajtó 
köteles biztosítani. 

(3) Minden eladó köteles a piacon a szolgálatot teljesítő ellenőrzésre jogosult 
személyek felszólítására az eladásra szánt állati eredetű terméket és 
engedélyt bemutatni.  

 

11. Rendészeti szabályok 

 

11. § (1) A piac és vásártéren lévő árusító asztalokat, berendezési tárgyakat, 
környezetében lévő fákat, növényzetet megrongálni, bepiszkítani, 
helyéről eltávolítani tilos. 

(2)  A vásár területén az árusító sátrakat, asztalokat és az árut úgy kell 
elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. 

(3)  A piac előtti és a vásár területéről az áruszállításra szolgáló járműveket a 
rakodást követően haladéktalanul a vásár és a piac mellett erre kijelölt 
területen kell elhelyezni. Ezen rendelkezés nem vonatkozik azon esetre, 
amikor az értékesítés a vásáron az erre kijelölt helyen járműről vagy 
mozgóboltból történik. 

(4) Az árusító köteles az áru származására minőségére, mennyiségére 
valamint az árak tekintetében az üzemeltető által megbízott személynek, 
illetve a vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosultaknak 
felvilágosítást adni, kérelmükre bizonyító okiratot felmutatni (például 
vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, szakhatósági engedélyek, 
helyfoglalt igazoló számla stb.). 

(5)  A vásár területén nyílt térben tüzet rakni tilos, a tűzrendészeti előírások 
megtartása mindenkire nézve kötelező. 

(6)  Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket árubemutatásra vagy árusításra 
igénybe venni. 

(7)  A piac és vásár közlekedő útjait szabadon kell hagyni, ezen a területen 
árut göngyöleget vagy egyéb dolgot tárolni tilos. 
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12. Záró rendelkezések 

 

12. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény; a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009.(III.13.) Korm. rendelet; valamint a vásári, piaci és a vásárcsarnoki 
árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(XI.26.) EüM rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 
 
14. § Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 27/2001.  (VIII.24.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 
 
Dr.Vártás József      Molnár Oszkár 
      jegyző        polgármester 

 

 

Kihirdetési záradék: 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. 
december 11. napján. 

 

 

                      Dr. Vártás József 

                      jegyző



 

 

 

1. melléklet a 28/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat által üzemeltetett vásáron a helypénzek mértéke  

 

 a) Állatok után fizetendő helypénz Ft/db/nap: 

  aa) ló, szarvasmarha    433 forint + ÁFA 

  ab) sertés, juh, kecske    276 forint + ÁFA 

  ac) szárnyas        40 forint + ÁFA 

 

    b) Járműről (tehergépkocsi, személygépkocsi, utánfutó, mezőgazdasági 
vontató, fogatos jármű) történő árusítás esetén a fenti díjon felül 
járművenként az alábbi díjat kell még fizetni:  

 

  ba) személygépkocsi:    128 forint + ÁFA 

  bb) személygépkocsi utánfutóval:  208 forint + ÁFA 

  bc) tehergépkocsi:     248 forint + ÁFA 

  bd) tehergépkocsi pótkocsival:   336 forint + ÁFA 

  be) egyéb jármű:       88 forint + ÁFA 

 

    c) Földön és sátorban való árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett 
négyzetmétere után:     394 forint + ÁFA 

 

    d) Asztalon történő árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett 
folyómétere után:     394 forint + ÁFA 

 

    e) Azon járművek, ahol az árusítás járműből történik az alábbi helyfoglalási díj 
fizetendő: 

 ea) tehergépkocsi:     2.560 forint + ÁFA 

 eb) személygépkocsi, egy vagy két fogatú jármű:    880 forint + ÁFA  

ec) kézikocsi és motorkerékpár:      584 forint + ÁFA 

 ed) utánfutó:      1.120 forint + ÁFA 

 

    f) Sátorban történő árusítás esetén – amennyiben a gépkocsi a sátor mellett 
parkol a gépkocsi parkolásáért a fizetendő díjon túl: 168 forint + ÁFA 

 

    g) A vásárhoz tartozó parkolóhelyen elhelyezett gépjárművek után az alábbi 
összegeket kell megfizetni: 

 ga) tehergépkocsi:     416 forint + ÁFA 

 gb) személygépkocsi, egy vagy kétfogatú jármű: 197 forint + ÁFA 

 gc) motorkerékpár:       88 forint + ÁFA 

 

h) WC használati díj:     79 forint + ÁFA 

 



 

 

2. melléklet a 28/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A. Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2019. 
december 12-től 2020. január 31-ig. 

 

1. A vásárcsarnokban előre telepített asztalok bérleti díja (bruttó): 
ingyenes 

 

2. WC használati díj: ingyenes 

 

 

B. Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2020. február 
1-jétől 

 

1. A vásárcsarnokban előre telepített asztalok bérleti díja (bruttó): 

a) 1 alkalomra:  300 forint/alkalom/asztal 

b) 1 hónapra:  5.000 forint/hó/asztal 

c) Fél évre:   25.000 forint/félév/asztal 

d) 1 évre:  50.000 forint/év/asztal 

 

2. WC használati díj: 79 forint+Áfa /alkalom. 

 



 

 

3. melléklet 28/2019.(XII.11.)  önkormányzati rendelethez 

 

Helybiztosítási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről   Edelény Város Önkormányzata 
székhelye:.      3780 Edelény, István király útja 52. 
képviseli:     ……………….. polgármester 
adószám:      15725596-2-05 
bankszámlaszám:     ……………………………………….. 
 
mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 
 
másrészről a     …………………………… (Név)   
székhelye/lakcím:     ………………………………………….. 
képviseli:     ………………………………………….. 
adószám:      ………………………………………….. 
bankszámlát vezető pénzintézet neve:  …………………………………………… 
bankszámlaszám:     ………………………………………….. 
mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő piacra, illetve vásárra vonatkozó Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 
……/2019.(……….) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése 
alapján…………………………………………………… szám alatti lakos részére  

  

• Edelény 9/18 hrsz alatti piacon 

vagy 

• Edelény 0343/5 hrsz alatti vásártéren  

helyet biztosít. 

 

A helybiztosítás időtartama: 20 …….. év ………… hó ……….. napjától 20 ……….. év 
…………hó ………….. mapjáig a piaci/vásári napokon. 

 

A helybiztosítási időszak összesen ………………. hónap. 
A helybiztosítási díj erre az időszakra……………. forint, (azaz ……………… forint) 
Jelen helybiztosítási szerződés alapján ……………….. számlát állít ki a bérlő részére 
a megadott helypénzről, melyet készpénz átutalási megbízással kell teljesíteni. 
A határidőben történő befizetés elmaradása a szerződés megszűnését jelenti. 
A helybiztosításra lefoglalt asztalt, területet a piac/vásár nyitását követő 1 órán 
belül el kell foglalni. Az el nem foglalt hely a helypénz szedésével megbízott 
dolgozó az adott napra másnak kiadhatja. 

 

Edelény, ……………………….. év …….. hó ……… nap. 

 

…………………………………………………   ………………………………………… 

              bérlő                 bérbeadó
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28/2019.(XII.11.)  rendelet indokolása a vásárok és piacok rendjéről  

 

Általános indokolás 

 

A Képviselő – testület korábba tárgykörben megalkotott 27/2001.(VII.24.) önkormányzati 
rendelet több tekintetben elavult rendelkezései nem felelnek meg a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény, illetve a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM 
rendelet szabályainak, ezen túl a rendelet megalkotását szükségessé teszi az a tény, hogy 
újonnan megvalósított vásárcsarnok épületében került sor a városi piac kilakatására és 
nyilvántartásba vételéhez illetve engedélyezéséhez szükséges erre vonatkozó rendelet 
megalkotása 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet területi és személyi hatályát rendezi, illetve kimondja az egyéb jogszabályban 
írt szabályok figyelembe vételének kötelezettségét, illetve az egyedi engedély alapján 
közterület igénybevételével végzett árusítást is kivonja a rendelet hatálya alól. 

 

2.§-hoz 

 

A jogszabály alkalmazásának megkönnyítése érdekében értelmező rendelkezéséket 
fogalmaz meg. 

 

3.§-hoz 

 

Szabályozza, hogy a piac tekintetében a piac üzemeltelési feladatokat Edelény Város 
Önkormányzat még a vásárral kapcsolatban a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft látja el, 
ugyanakkor a piac és vásár üzemeltető a piaccal és a vásárral kapcsolatos egyes 
üzemeltetési feladatokat az erre jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi 
személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak 
vállalkozásba adhatja. 

 

4.§-hoz 

 

A piac és vásár üzemeltetés bizonyos kötelezettséget ró az üzemeltetőre. Ennek 
megfelelően meghatározza a vásár és piac üzemeltető azon feladatait, amelyek a 
biztonságos működés a vonatkozó kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény egészségügyi, 
környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások megtartása érdekében 
szükséges. Szabályozza továbbá a magasabb szintű jogszabályban előírt panaszok 
kivizsgálásának kötelességét, valamint szintén jogszabályi előírás alapján a nyilvántartás 
vesztésének kötelezettségét. 
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5.§-hoz 

 

Elkülönítve meghatározza és szabályozza a vásár és piac helyét és nyitva tarását. 

 

6. §-hoz 

 

Meghatározza azt a kört, aki a rendelet hatálya alá eső és önkormányzat tulajdonát képező 
területen árusítási tevékenységet folytathat, de ezt  megelőzően szabályozza, hogy az 
említett szervek vagy személyek árusítási tevékenységet csak akkor folytathatnak, ha 
megfelelnek az egyéb jogszabályban meghatározott előírásoknak, az ágazati 
jogszabályban írt kötelezettségének eleget tesznek, valamint  az árusítás előtt jelen 
rendelet 1. és 2. számú mellékletben meghatározott helypénzt megfizették, illetve 
jogszabályban rendszeresített okmánnyal igazolta nevét és címét.  

 

7.§-hoz 

 

Szabályozza a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, népművész, 
népi iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész által történő árusítás feltételeit. 

 

Ezen túlmenően lehetőséget ad, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban 
állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek alkalomszerűen 
(üzletszerű árusítás kizárásával) értékesítési tevékenységet folytassanak. 

 

Meghatározza azokat a termékeket, amelyek vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba, 
melynek során a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt kizárólag üzletben 
történő termékek felsorolását a b)-i) pontokban felsorolt termékekkel kibővíti.  

Ennek megfelelően a konkrétan felsorolt termékeken túl a korábban említett jogszabály 
melléklete alapján, vásáron és piacon nem hozható forgalomba, (mert kizárólag üzletben 
forgalmazható termék 

 

- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve 
a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 
üzemanyag; 

-  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá 
tartozó termékek; 

- állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 
-  fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a 

polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 
3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel; 

- növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
- nem veszélyes hulladék; 
-   az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 
gázolaj, LPG és üzemanyag. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900210.kor#lbj71id62f6
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8. §-hoz 
 
A piac és vásár rendjének biztosítása érdekébe szabályozza a helyhasználat és helyfoglalás 
módját, rögzíti, hogy az árusoknak a bérelt helyeket milyen időben kell elfoglalni és 
hogyan kell hasznosítani az el nem foglalt területeket. Kimondja, hogy a piac jogszerű 
használatához helypénzt kell fizetni, amelyek időtartama – az 1., valamint 2. számú 
melléklet szerint - lehet napi engedély, vagy tartós helyhasználati engedély. Ez utóbbi 
időtartamát minimum 3, maximum 12 hónapba határozza meg, valamint rögzíti a tartós 
használat szabályait, a fizetési kötelezettséget, valamint a felmondás rendjét. Szabályként 
mondja ki, hogy a rendelet 2. mellékletében meghatározott és piacra vonatkozó díjfizetési 
kötelezettséget 2020. február 1. napjától kell teljesíteni. 
 
9.§-hoz 
 
Szintén a területek rendjét hivatott szabályozni, amikor a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásának kötelezettségét mondja ki, valamint a vásárlói kifogások kezelésének 
megkönnyítése érdekében az árusok nevének, címének, lakhelyének feltüntetési 
kötelezettségét mondja ki, majd szabályozza az árusítás egyéb feltételeit (hitesített 
mérleg, súly stb.) 
 
10. §-hoz 
E szakasz a vásárra vonatkozik. A vásárról történő állatok értékesítésének szabályait 
rögzíti. 
11.§-hoz 
 
A területek biztonságos működését, állagának megóvását magába foglaló szabályok 
megfogalmazása 
 
12. §-hoz 
 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy ebben a szabályzatban, mint ahogy a 
nevében is benne van, az üzemeltetési szabályzat van benne, amely minden egyes kérdést 
leszabályoz; a tűzvédelmi, a dohányzás tilalmáról, a hulladékkezeléstől kezdve minden dolgot 
tartalmaz, amit a vásárcsarnokban alkalmazni kell. Nincs benne semmi extra, normál 
üzemeltetési rendről beszélnek. 
Ezek után – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             137/2019.(XII.11.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vásárcsarnok 

(Edelény, Borsodi út 9/b. Hrsz.: 9/18) üzemeltetési szabályzatát a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetés során 
jelentkező módosítási, munkaszervezési igényekhez igazodóan az 
üzemeltetési szabályzat szükség szerinti módosítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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Melléklet a 137/2019.(XII.11.) határozathoz 
 

 

 

 

 

 
Edelény Város Önkormányzata 

 

Vásárcsarnok   

üzemeltetési szabályzat 

 

 
 

 

 

 

 

 

2019. 
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Általános rész 

 

A szabályzat kiadásának célja 

Az Edelény Város Önkormányzata által üzemeltetett Élelmiszer piac és Vásárcsarnok 
(továbbiakban: piac) működési rendjének a meghatározása a vásárokról és piacokról 
szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján, a 
vonatkozó előírások betartása, valamint a piac rendjének biztosítása érdekében. A 
szabályzat összeállításánál figyelembe lettek véve a forgalmazott termékkörtől és 
folytatott tevékenységtől függően, a szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok, az 
alábbiak szerint: 

• építésügyi,  

• közegészségügyi, 
• élelmiszerlánc-biztonsági, 
• élelmiszer-higiéniai, 
• állat-egészségügyi, 
• növény-egészségügyi, 

• környezetvédelmi, 
• munka és tűzvédelmi, 

• hulladékkezelési jogszabályok. 

A szabályzat hatályba lépése 

Jelen szabályzat rendelkezéseit 2019. december 12. napjától kell alkalmazni. 

A szabályzat hatálya 

Területi hatálya 

A szabályzat területi hatálya a Vásárcsarnok épületét magába foglaló ingatlanra 
terjed ki, mely a 3780 Edelény, Borsodi út 9/b. (hrsz.: 9/18). 

A piac területén létesített üzlet működésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk 
forgalmazására, - ide értve a jövedéki termékek árusítását is - a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Személyi hatálya 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a 
piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet 
folytatókra. 

Értelmező rendelkezések 

E szabályzat alkalmazásában: 

a) piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy 
rendszeres jelleggel többen, általában napi, esetenként heti 
rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet; 

b) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt 
épület, illetve önálló rendeltetési egységet képző épületrész, helyiség, 
ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet 
vagy épületrészt is amelyben kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak; 
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c) fenntartó: Edelény Város Önkormányzata 

d) üzemeltető: Edelény Város Önkormányzata 

e) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 

f) mezőgazdasági őstermelő: nem egyéni vállalkozó, aki a saját gazdaságában 
az SzJA törvény szerinti termék előállítására irányuló tevékenységet folytat, 
és őstermelői igazolvánnyal, permetezési naplóval és adószámmal 
rendelkezik; 

g) kistermelő: az a nyilvántartásba vett, adószámmal rendelkező természetes 
személy, aki az általa megtermelt vagy betakarított alaptermékből, az általa 
megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerből a végső fogyasztót, 
illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el; 

h) egyéni vállalkozó: a devizajogszabályok szerinti belföldinek minősülő 
külföldi személy, vagy „az egyéni vállalkozásról” szóló törvény szerint 
külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége; 

i) szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények 
gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült 
terméket, továbbá a 1,2%-nál kevesebb alkohol tartalmú üdítőitalok; 

A piac fenntartása és üzemeltetése 

A piac fenntartója Edelény Város Önkormányzata és az üzemeltetői feladatokat is 
Edelény Város Önkormányzata látja el. 

A piacon az alkalmazott díjszabásról a fenntartó a vásárok és piacok rendjéről 
szóló rendeletben határoz, mely az alábbi:  

A. Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2019. 
december 12-től 2020. január 31-ig. 

 

1. A vásárcsarnokban előre telepített asztalok bérleti díja (bruttó): 
ingyenes 

 

2. WC használati díj: ingyenes 

 

B. Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2020. február 
1-jétől 

 

1. A vásárcsarnokban előre telepített asztalok bérleti díja (bruttó): 

a) 1 alkalomra:  300 forint/alkalom/asztal 

b) 1 hónapra:  5.000 forint/hó/asztal 

c) Fél évre:   25.000 forint/félév/asztal 

d) 1 évre:  50.000 forint/év/asztal 

 

2. WC használati díj: 79 forint+Áfa /alkalom. 

 

A napi díjtételek tartalmazzák a közüzemi díjakat is. 
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A piacon árusítására jogosultak 

A piacon kereskedelmi tevékenységet folytathat gazdálkodó szervezet, gazdálkodó 
szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, 
egyéni vállalkozó. 

A vállalkozói igazolvánnyal vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező 
magánszemély a piacon üzletszerű kereskedelmi tevékenységet – e szabályzatban 
foglaltak kivételével - nem folytathat, tovább-értékesítés céljára beszerzett árut nem 
értékesíthet. 

Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő az Európai 
Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) valamely tagállamában lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat – az (4) 
bekezdésben meghatározott termékek kivételével – alkalomszerűen értékesítheti. 

A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység 

A piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően 
termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, valamint helyben végezhető 
kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.  

A piacon a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti termékek kizárólag üzletben 
forgalmazhatóak. 

Mezőgazdasági őstermelő és kistermelő 

A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a 
nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott 
termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint. 

Értékesíthető termékek különesen: 

a) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem 
hőkezelt, nem savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű 
terméket, 

b) saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, 
gyümölcs, virág); 

c) mézet (lépes mézet); 

d) tojást; 

e) termesztett gombát (de gyűjtött, szedett gombát, gombaszármazékot a 
piac területén árusítani tilos!); 

f) saját tenyésztésű nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, 

g) sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt, az élelmiszerek 
előállítására és forgalmazására külön jogszabály szerint; 

h) a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságban 
nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját 
gazdaságában feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket 
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közvetlenül a végső fogyasztónak a piaccsarnokban értékesítheti 

i) tőkehús a vonatkozó jogszabálynak megfelelő engedély birtokában, 
kizárólag a piaccsarnokban létesített üzlethelyiségben árusítható. 

Helyhasználat 

1. Az elfoglalt helyért a helyhasználó a díjszabásban megállapított díjat köteles 
fizetni. 

2. A helyhasználati díj a terület használati díjon kívül magába foglalja a 
helyhasználó minden egyéb felmerülő költséget (szemétdíj, vízdíj, stb.) az 
értékesített mennyiséggel arányosan. 

3. A napi helypénzdíj kiszabásának alapja az elfoglalt árusító pultok 
darabszáma.  

4. A helyhasználati engedélyt, illetve napi engedélyt az árus mindaddig, míg 
helyét elfoglalva tartja, megőrzi és az ellenőrző szervek kívánságára 
felmutatni köteles. 

5. Ha az árus helypénzjegyét bármilyen okból felmutatni nem tudja, a díjat 
újból köteles megfizetni. 

6. Késedelmes díjfizetés esetén, a hatályban lévő Ptk. szerinti mindenkori jogi 
szabályozás szerinti késedelmi kamatot is fel kell számolni. 

7. Az árusító hely használatáért és a szolgáltatásért járó díjat a helyhasználati 
engedéllyel rendelkezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha az árusítás 
ideiglenesen szünetel. 

8. A piacon az árusok, illetve szolgáltatók helyét az üzemeltető, vagy a 
megbízásából eljáró személy jelöli ki. 

9.  A határozott idejű helyhasználati engedély legfeljebb 1 évre adható ki. 

10. A határozott időre szóló helyhasználatról a felek helyhasználati szerződést 
kötnek. 

11. Napidíjas hely a piac minden olyan területe, amely nem bérleti 
szerződéssel, vagy írásbeli helyhasználati engedéllyel használnak. 

12. A napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig helypénzjegy jogosít. 

13. Sem a helyhasználati engedély, sem a helypénz-jegy másra nem ruházható 
át és az árusítóhelyet önkényesen nem lehet megváltoztatni. 

14. Ha a helyhasználati engedéllyel vagy helypénz-jeggyel kiadott árusítóhely 
napközben megüresedett, úgy azt az üzemeltető másnak és többször is 
kiadhatja. Ilyen esetben függetlenül a helyhasználat időtartamától- az egész 
napra megállapított helypénzdíjat kell fizetni. 

15. A helyhasználati engedéllyel kiadott területek helyéről, nagyságáról és a 
használat rendjéről az üzemeltető az árusokat és a vásárlóközönséget 
egyaránt tájékoztatni köteles. 

16. Az üzemeltető és a helyhasználó határozatlan vagy határozott időre szóló 
helyhasználatot a hónap utolsó napjára - indoklás nélkül – felmondhatja, ha 
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ezen szándékát legalább 15 nappal korábban bejelenti. 

17. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó árusítóhelyét köteles 
kiüríteni, tisztán, eredeti állapotában, berendezéseivel és eszközeivel az 
üzemeltetőnek átadni. 

18. A helyhasználó által okozott kárért polgári jog szabályai szerint tartozik 
felelősséggel az üzemeltetőnek. 

19. A piac területén lévő árusítóhelyek szakmai üzletkörének 
megváltoztatásához az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges. 

20. Ha a helyhasználó az esedékes díjat a szerződésben megjelölt időpontig 
nem fizeti meg, illetve e szabályzat szabályait, valamint az egy egyéb 
előírásokat és a helyhasználati engedélybe foglaltakat nem tartja meg, vagy 
az elárusító helyet huzamosabb ideig nem üzemelteti, az üzemeltető köteles 
a helyhasználati engedélyt indoklással, írásban azonnali hatállyal 
visszavonni. A helyhasználó köteles árusító helyét a használat 
megvonásának közlésétől 3 napon belül az üzemeltetőnek átadni. 

21. Nem kaphat helyhasználati engedélyt az a személy, akinek magatartása 
súlyosan sérti a piac rendjét. 

22. A helyfoglalási engedély korlátozása (visszavonása), határozott vagy 
határozatlan időre történhet. 

Piaci rend 

a) Munkavédelmi, tűzvédelmi és árusítási okok miatt tilos a piac közlekedési útjait 
gépkocsi parkolásra használni, áruval eltorlaszolni, göngyöleggel elfoglalni. 

b) A piac területére állatot bevinni tilos.  

c) A piacon árut feldolgozni tilos. 

d) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével, de legkésőbb a piac bezárásáig 
a piac területéről el kell szállítani. 

e) A napi piacokon idényjellegű áruk nagytételben történő árusítása, felvásárlása és 
viszonteladása tilos! 

f) Az árusítás az erre a célra kijelölt, illetőleg az esetileg közterület használati 
engedéllyel rendelkezésre bocsájtott területen történhet. 

g) A piac árufeltöltése, - elszállítása a nyitás előtt egy órával és a zárás után egy óra 
időtartamig történhet, A szállítójármű kizárólag a rakodás idejére tartózkodhat az 
ellátók útján, utána az el kell hagynia, az úton a parkolás tilos. 

 

Piaci nyitva tartás 

Hétfő:   6:00-18:00 

Kedd:   6:00-18:00 

Szerda:   6:00-18:00 

Csütörtök:  6:00-18:00 
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Péntek:   6:00-18:00 

Szombat:   6:00-14:00 

Vasárnap:  ZÁRVA 

A piac területén nyitás előtt, illetve zárás után bárki csak az üzemeltető írásos 
engedélyével tartózkodhat. Kivételt képeznek az ott árusító kereskedők, akik nyitás 
előtt és zárás után 1 órával külön engedély nélkül – az áru előkészítés és elrakása 
végett – tevékenykedhetnek. 

A nyitva tartás idejére vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni az 
intézmény területén. Az üzlettel rendelkező helyhasználók az árusítás szüneteltetését 
(szabadság, betegség, stb.) írásban kötelesek jelezni az üzemeltetőnek és az 
árusítóhelyen azt kifüggeszteni. 

Szemét- és hulladékgyűjtés 

Az épületben a kommunális-, fa-, műanyag-, papírhulladék szelektív módon kerül 
összegyűjtésre, a veszélyes hulladék kivételével. A bérlők az üzleten belül kötelesek a 
szemetet és hulladékot- jellegüknek megfelelően külön-külön, zárt, fedeles 
tartályokban gyűjteni. 

Azokat az ület, piac nyitvatartási ideje után a kereskedelmi tevékenységet folytató, 
helyezi el az erre a célra kijelölt hulladék tárolóba. 

Az asztalok hulladékát szintén, szelektíven válogatva, a kereskedelmi tevékenységet 
folytató helyezi el a hulladék tárolóba. A zárás után az árusító asztalokon, asztalok 
alatt és az asztalok környezetében semmifajta áru, készlet, berendezési tárgy (pl. 
mérleg) és szemét nem maradhat, kivéve a tartós helyhasználót. Ennek elmaradása 
esetén a helyhasználat felfüggesztésre kerülhet sor. 

Azokban az egységekben, ahol használt sütőzsiradékok (veszélyes hulladékok) 
keletkeznek, a kereskedelmi tevékenységet folytató köteles azt a szeméttől 
elkülönítve, külön tartályban gyűjteni, melynek elszállításáról a bérlőnek kell 
gondoskodnia, Tilos a csatornanyílásokba beönteni a zsírokat, olajokat, az ebből 
származó károk elhárításának költsége a kereskedelmi tevékenységet folytatót 
terheli. 

Az árusítóhelyeken külön kell tárolni az állati eredetű hulladékokat, Romlott állati 
eredetű termék észlelése vagy annak gyanúja esetén a NÉBIH (állatorvosi) 
kirendeltséget azonnal értesíteni kell a Piacfelügyelőnek. 

A büfében keletkezett éttermi hulladék (moslék) elszállításáról a Bérlő köteles 
gondoskodni. A bérlő a használt sütőzsiradék elszállítására köteles szerződést kötni 
erre szakosodott vállalkozóval. 

Takarítás 

Az üzletek területét a bérlők kötelesek folyamatosan takarítani, illetve rendben 
tartani oly módon, hogy a művelet az élelmiszerek tisztaságát ne veszélyeztesse. A 
húsüzlet és a nem csomagolt élelmiszereket forgalmazó üzletek esetében naponta 
fertőtlenítőszeres padlómosást kell végezni. A helyiségek takarításakor, illetve 
mosogatásakor ügyelni kell, hogy nagyméretű hulladék a csatornarendszerbe ne 
kerüljön, mert azok eldugítják a vezetéket.  
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Az ilyen módon történő károkozás a csatorna használat nem rendeltetésszerű 
használatának minősül és a keletkezett kár megtérítésére kötelezett a károkozó. 

A nyitva tartás alatt folyamatos kézi takarítás folyik, a Piac napi nagytakarítását az 
Üzemeltető zárás után végzi el. A Piac bezárását követően az üzletek és asztalok 
bérlőinek/helyhasználóinak a takarításra egy óra áll rendelkezésre. 

A takarítási feladatok megosztását, szabályozását, dokumentálását az 
alkalmazandó takarítószer típusokat, stb. a Tisztítási és Fertőtlenítési Utasítás 
tartalmazza, részletezi. 

Az Üzemeltető köteles az épület közös használatú területeinek, valamint az épület 
környezetének a tisztaságát az időjárási viszonyoknak és az épület működésének, jó 
hírének megfelelően biztosítja.  

Az Üzemeltető gondoskodik az összegyűjtött hulladék rendszeres elszállításáról és 
a konténerek előírt fertőtlenítéséről. 

Az Üzemeltető az épület nyitvatartási ideje alatt folyamatos takarítási szolgáltatást 
nyújt, különös tekintettel a vendégforgalmi területek felmosására, a szemetes 
edények ürítésére, a nyilvános használatú illemhelyiségek rendszeres 
tisztántartására, a bejáratok. az árufeltöltő folyosók, illetve az épület 
üzemeltetéséhez, a kereskedelmi tevékenységhez és a látogatói forgalom zavartalan 
lebonyolításához szükséges mindazon egyéb területek takarítására. 

Rágcsáló-, rovarirtás 

Az épületben a rágcsáló- és rovarirtásról évente négy alkalommal, illetve szükség 
szerint egyéb alkalommal is- az Üzemeltető alvállalkozója gondoskodik. Az irtási 
tevékenység csak akkor hatékony, ha az épület valamennyi helyiségében, területén 
egyszerre, egy időben kerül elvégzésre. Ennek érdekében a bérlők kötelesek a 
helyiségbe való bejutást biztosítani. Haa az irtás azért válik szükségessé, mert egyes 
bérlők az irtással (védekezéssel) kapcsolatos kötelezettségeiket megszegik, akkor a 
költségek megfelelő mértékben a mulasztókra háríthatók. 

Büfé működési rendje 

Az Üzemeltető engedélyezheti- a környezet nívójának, esztétikai kialakításának 
megfelelő- további könyöklők, asztalok, székek kihelyezését, amennyiben azok a 
veszély esetén történő menekülési útvonalakat, a vásárlók közlekedését, illetve az ott 
árusító más profilú kereskedők üzleti érdekeit nem sértik. A bérlőnek gondoskodnia 
kell az ételforgalmazásához használt eszközeik folyamatos begyűjtéséről, az egyszer 
használatos anyagok összeszedéséről, az Üzemeltető által engedélyezett területek 
folyamatos takarításáról, tisztántartásáról. Az eltűnt eszközökért az Üzemeltető nem 
vállal felelősséget. Ittas, ápolatlan személyek nem szolgálhatók ki.  

Dohányzás 

A piac teljes területén tilos a dohányzás, beleértve a parkolót, az árurakodás 
területeit. A dohányzás kizárólag az épület környezetében, és az erre kijelölt 
területeken engedélyezett. 

Edelény, 2019. december 11. 

Edelény Város Önkormányzata 
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1. Melléklet 

Tisztítási és Fertőtlenítési Utasítás 

Az utasítás célja, hogy meghatározzuk azokat az elvárásokat, feltételeket, 
módszereket, amelyek segítségével a higiénés követelményeket kielégítő takarítási 
tevékenység folytatható. Az elvégzett takarítási munkákat minden esetben a 
Takarítási naplóban aláírással kell igazolni. 

Az utasítás a Piac dolgozóira vonatkozik. 

Takarítási típusok: 

1. Rendszeres napi karbantartó takarítás 

2. Nagytakarítás 

3. Ablak-üveg és kerettisztítás 

4. Az épületekben és azok körül végzett segédmunkák. 

 

1. Rendszeres napi karbantartó takarítás 

A személyzeti helyiségben kifüggesztve található egy adatlap, melyen a napi, 
havi elvégzett tevékenységeket rögzítjük, aláírással ellátva. 

 

1.1 Főbejárat, folyosók 

▪ Szemét, hulladék összegyűjtése, a szemetes edények ürítése 
fertőtlenítése új nylon zsákkal való ellátása, a szemét konténerbe 
szállítása a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően. 

▪ A közlekedő rész  felmosása (kézi módszerrel) 

▪ Bejárati lábtörlők porszívózása 

▪ Üvegfelületek tisztítása 

▪ Fűtőtestek, csővezetékek (2 m-ig), ablakközök tisztítása. 

▪ Ajtók, kilincsek fertőtlenítése. 

1.2  Vizesblokkok 

▪ Alapterület fertőtlenítő felmosása naponta és szükség szerint 

▪ Mosdók, Wc-k tisztítása, fertőtlenítése, zsírtalanítása, vízkőoldása 

▪ Ajtók, kilincsek fertőtlenítése 

▪ Papírtörlők, folyékony szappanadagolók utántöltése 

2. Nagytakarítás 

Alapterület komplett tisztítása (fugák, szegélyek) 

Szőnyegek porszívózása, vegyszeres tisztítása, folttisztítás 

Bútorok, berendezési tárgyak nedves, vegyszeres átmosása, felületi kezelése 
ápolószerekkel 
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Ajtók és tokok fertőtlenítő lemosása 

Vizes blokkok fertőtlenítő tisztítása, az összes berendezési tárgyon és 
burkolaton, különös tekintettel a zsír- és vízkőoldásra 

A folyosókon, vizes blokkokban stb. a csempe illetve egyéb falburkolatok 
fertőtlenítő tisztítása. 

A fűtőtestek, csővezetékek, szellőző- elszívó berendezések külső részeinek 
tisztítása 

Lámpa búrák, armatúrák tisztítása (a világítótestek szétszerelése nem a 
takarító személyzet feladata) 

3. Üvegfelületek és keretek tisztítása 

Az összes üvegfelület és ajtó- ablakkeret teljes körű tisztítása havonta egyszer 

4. Az épületek és azok körül végzett segédmunkák 

A járda felületek tisztán tartása. 

 

 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő Szakácsival kapcsolatban azt kérdezi, - függetlenül attól, 
hogy azt szeretnék, hogy ne tartozzon Edelényhez-, de Szakácsi polgármestere úgy 
látszik nem válaszolt a levélre. Ugyanúgy, ha a Kormányhivatal, ha azt a döntést hozza, 
hogy Szakácsi mégis Edelényhez kerül, akkor megvan a lehetőség, hogy idekerül 
hozzájuk. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Szakácsi nem válaszolt a megkeresésükre, de neki 
kötelessége volt a választások után, mint társult önkormányzatnak a  közös hivatal 
működtetésében írni,  és Damak kérte, hogy legyen közös önkormányzati hivatala. 
Elfogadják Damakot, viszont a négy önkormányzat már sok lenne a hivatal 
apparátusának, és ilyen esetben egyértelműen a Kormánymegbízott úr a döntéshozó. Ő 
már jelezte, hogy Szakácsinak hová kell majd társulnia. Ha Kormánymegbízott úr olyan 
döntést hoz, hogy Szakácsi marad Edelénynél, akkor újra kell tárgyalniuk ezt a döntést. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy Oláh Lajos polgármester úrral is átbeszélték 
személyesen a kialakult helyzetet. Az előzményekkel kapcsolatban annyit mindenképpen 
szeretne elmondani, - melyet az előterjesztésben részletesen össze is foglaltak -  hogy 
az önkormányzati törvény módosítása, illetve a hatályba lépését követően, 2013 
tavaszától kellett létrehozni a közös önkormányzati hivatalokat.  
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Akkor Edelény testülete úgy döntött, hogy Abod Község Önkormányzat Képviselő-
testületével közösen hozza létre az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt. Ez meg is 
történt. Ebben az időszakban volt egy három hónapos átmeneti állapot, mely idő alatt 
Szakácsi Község Önkormányzata, illetve maga Szakácsi település a Borsodsziráki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozott. A jogszabály erejénél foga, mivel rendezetlen 
állapotok alakultak ki, ebben a helyzetben a képviselő-testület döntött róla, hogy 
jogorvoslattal éljenek a kijelölő határozat ellen, mely meg is történt, de I. fokon megállt 
az ügy és Szakácsit Edelény Közös Önkormányzati Hivatalához jelölte ki Kormány-
megbízott úr. Öt évvel ezelőtt ugyanez lejátszódott, Abod, Edelény módosította a 
megállapodását, és ismét ide jelölte ki Kormánymegbízott úr Szakácsit. Azt el kell 
mondani, hogy az előző választás után is kezdeményezett tárgyalásokat Szakácsi 
község polgármestere Szendrőlád akkori polgármesterével, viszont akkor a tárgyalások 
nem zárultak le, ezért került sor ismét kijelölésre. A mostani helyzetben, ami szintén 
nem egy egyszerű helyzet volt, és a mai napig nem egyszerű, igyekeztek alaposan 
körbejárni a kialakult helyzetet, illetve azt a kialakuló helyzetet, amely a döntések 
eredményeképpen majd elő fog állni. Leültek Oláh Lajos polgármester úrral is átbeszélni 
ezt a dolgot, melyet megelőzően, illetve azt követően is folytatott tárgyalásokat Horváth 
Szilveszter Szendrőlád polgármesterével. Az idő rövidsége miatt ott már nem sikerült a 
közös hivatalhoz tartozó összes önkormányzatnál ezt az előterjesztést beterjeszteniük, 
viszont szóban úgy nyilatkozott Horváth Szilveszter polgármester úr, hogy részéről nem 
lesz akadálya, hogy ha kijelölésre kerül a szendrőládi hivatal, Szakácsit fogadják. Tehát 
van az előző öt évvel ezelőtti helyzethez egy olyan pozitív előremutató jel, amely 
alapján merték ezt javasolni, és ezért került csak most a testület elé. Igaz, hogy a 
választásokat követően a damaki polgármester úr bejelentkezett polgármester úrhoz és 
hozzá is, és jó néhány alkalommal meglátogatta őket, viszont polgármester úr is és ő is 
azon az állásponton voltak, hogy úgy nem kezdenek bele ebbe a folyamatba, és nem 
viszik a testület elé, hogy ha nincs valamilyen biztató jel arra vonatkozóan, hogy 
valóban érdemi változás következzen be. Úgy látják most, és azért mertek belekezdeni, 
mert talán van rá lehetőség, hogy ezt a változtatást végig tudják vinni. Remélik, hogy 
ez sikeresen le is fog zajlani. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             138/2019.(XII.11.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Közös 
Önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) 2020. január 1-jétől nem tart fenn Szakácsi 
Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által 
Szakácsi település Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
településként történő kijelöléséről szóló 2014. december 31. napján 
hozott határozata (száma: BO/13/10467-3/2014.) hatályát 2019. 
december 31. napjával (23 óra 59 perc) megszünteti.  

2. Képviselő-testület 2020. január 1-jétől Abod Község 
Önkormányzatával és Damak Község Önkormányzatával közösen 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre „Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal” néven. 

3. Képviselő-testület rögzíti, hogy a jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásban 812203 azonosító szám 
alatt szereplő „EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” néven 
nyilvántartott 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti 
székhelyű költségvetési szerv közös létrehozására irányul, és nem 
hoz létre új költségvetési szervet. 

4. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló „Megállapodás”-t a határozat mellékleteként        
j ó v á h a g y j a. 

5. Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Megállapodás” 2020. január 
1-jén lép hatályba, melyhez szükséges Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének és Damak Község Önkormányzat Képviselő-
testületének minősített többséggel hozott, a határozat melléklete 
szerinti megállapodást jóváhagyó határozata. 

6.  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás” 
aláírására, hiánypótlás keretében szükségessé váló módosítások 
elvégzésére és a Magyar Államkincstár valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal felé történő szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2020. január 1. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: Abod, Damak és Szakácsi Község Önkormányzata, 

osztályok, MÁK, Kormányhivatal 
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Melléklet a 138/2019.(XII.11. ) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 

amely létrejött  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Edelény, 
István király útja 52.; képviseli: Molnár Oszkár polgármester; törzskönyvi azonosító 
szám: 725592), és  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3753 Abod, Magyar 
út 42.; képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester; törzskönyvi azonosító szám: 
548124), valamint 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 3780 Damak, 
Szabadság út 35.; képviseli: Tóth Szabolcs Balázs polgármester; törzskönyvi 
azonosító szám: 548081) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Edelény Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Damak Község 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az alábbi megnevezéssel: 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 
 

Jelen megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásban 812203 azonosító szám alatt 
szereplő „EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” néven nyilvántartott 
3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti székhelyű költségvetési szerv 
közös létrehozására irányul, és nem hoz létre új költségvetési szervet. 

 
2. A közös önkormányzati hivatal székhelyének címe: 

3780 Edelény, István király útja 52. 

3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségeinek neve és címe: 

a. Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége 
Cím: 3753 Abod, Magyar út 42.  

b. Név: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltsége 
Cím: 3780 Damak, Szabadság út 35. 
 

4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a 
felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal 
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan 
napon belül dönthetnek. 
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II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek (irányítás, 
felügyelet) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve 
terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel. 

2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, munka- 
és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod Község 
Önkormányzatát, valamint Damak Község Önkormányzatát javaslattételi és 
véleményezési jog illeti meg. 

3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod és Damak településen 
kirendeltséget működtet az adminisztratív feladatok ellátása, ügyfélfogadás 
megvalósítása céljából. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére a 
Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak.  

4. A kirendeltségeken biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez 
kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását is. 

5. Államigazgatási feladat ellátása a székhely településen, illetve a Kirendeltségeken 
történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési 
Szabályzat tartalmazza, illetve részletezi. 

6. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata gazdálkodási 
feladatainak ellátása a közös önkormányzati hivatal székhelyén történik.  

7. Abod Község Önkormányzatának és Damak Község Önkormányzatának képviselő-
testületi ülésein, valamint bizottsági ülésein a jegyző vagy aljegyző, vagy az általa 
megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 

8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A 
kirendeltségeken a jegyzői feladatokat a jegyző, vagy az aljegyző, vagy a jegyző 
által megbízott köztisztviselő látja el.  

10.  A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint 
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre Edelény város 
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a 
jegyző javaslatára nevez ki. 

11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c) 
pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az 
egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük 
a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, 
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vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és 
jutalmazásához Edelény város polgármesterének egyetértése szükséges. 

13. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben fogadja az ügyfeleket. 

14. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal 
működéséről. 
 

15. A belső kontrollrendszer, valamint belső ellenőrzés kialakításának és 
működtetésének feladatait valamennyi szerződő félre, és költségvetési szerveire 
kiterjedően az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője szervezi meg.  A 
belső ellenőrzési feladatokat külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső 
ellenőr útján látja el a Hivatal. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a 
hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a 
munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a 
szerződő felek és azok költségvetési szerveinek ellenőrzése tekintetében a 
szerződő felek költségvetését terheli, melyet a Hivatal részérére megtérítenek. A 
belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban külön 
megbízási szerződés részletezi. 

 
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása 

 
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által 
ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére 
folyósít.  

2. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: 

a) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata 3.000.000.-
Ft/év, azaz hárommillió forint/év hozzájárulást fizet a közös önkormányzati 
hivatalnak a saját költségvetésük terhére.  

b) Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata a 
kirendeltségek épületének fenntartási és valamennyi működési költségét saját 
költségvetéséből finanszírozza. 

3. Abod Község Önkormányzata és Damak Község Önkormányzata vállalja, hogy a 
III. 2. a) pont szerinti összeget költségvetésébe betervezi, és az összeget minden 
év december 15. napjáig átutalja az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
számlaszámára. 

4. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárást az alábbiak szerint állapítják meg: 

Amennyiben Abod Község Önkormányzata vagy Damak Község Önkormányzata a 
hozzájárulást határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Edelény Város 
polgármestere két ízben, ajánlott levélben – 8 napos fizetési határidővel – hívja fel 
az érintett Önkormányzatot. A második fizetési felszólítás eredménytelensége 
esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás elválaszthatatlan 
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mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás 
benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának és Damak Község 
Önkormányzatának számlavezető pénzintézete irányába. A beszedési megbízás 
eredménytelensége esetén 15 napon belül – ismételten sor kerül beszedési 
megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után Edelény Város 
Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod 
Község Önkormányzatát és Damak Község Önkormányzatát kamatfizetési 
kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások terhelik. 

5. A székhely és társult önkormányzatok közös önkormányzati hivatal feladatainak 
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az 
ingóságokat – a feladatellátáshoz szükséges mértékben - térítésmentesen a közös 
önkormányzati hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási 
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik. 

 
IV. Záró rendelkezések 

 
1. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a 

polgármesterek aláírását követően 2020. január 1-jén lép hatályba. 

2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3. Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Edelény, 2019. december hó …. nap 

 

 

P.H. 
 
 
 
 

Molnár Oszkár 

P.H. 
 
 
 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester polgármester 

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

Tóth Szabolcs Balázs 
polgármester 
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Damak Község Önkormányzata 
 

 

Záradék 

 

A megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2019.( …..) 
határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2019.( ….) 
határozatával, Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2019. (…….) 
határozatával jóváhagyta. 

 
A  megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: 
 
Kelt: Edelény, 2019. december hó …. nap 

 

 

P.H. 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodásához 

FELHATALMAZÁS 

MINTA 

………………………………… 

hitelintézet neve és címe 

Edelényben 2019. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodás III/4. pontja alapján 
…………………Önkormányzata (………………………………….u……. sz., képviseli: 
……………………………………………polgármester) felhatalmazza Edelény Város 
Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám: 
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat, hogy a 
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél vezetett 
……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy 
nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési 
határidőn belül. 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város 
Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt 
be a hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és 
a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

Kelt: ………..év…………………….hó……nap. 

      ……………………………………………………….. 

     számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

 

Záradék: 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás  
visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával 
történhet. 

 

                                                                 
………………………………………………………….. 

       hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             139/2019.(XII.11.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 

módosításáról  

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

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Módosító Okiratát a határozat 1. 
melléklete szerint jóváhagyja. 

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

3. Az Alapító okirat módosítását Abod Község Önkormányzatának és 
Damak Község Önkormányzatának is jóvá kell hagynia, melyet 
követően a módosításokat 2020. január 01. napjától kell alkalmazni. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzskönyvi 
bejegyzési eljárás keretében a hiánypótlás során szükségessé váló 
alaki és nem érdemi tartalmi módosításokat az okiraton elvégezze. 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Értesül: KÖH Osztályok, MÁK, társult önkormányzatok 
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1. melléklet a 139/2019.(XII.11.) határozathoz  
 
Okirat száma: 2/M/2019. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015.02.19. napján kiadott, 1/A/2015. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján – 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2019.(XII…….), Abod Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019.(XII.…), Damak Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete …/2019.(XII.…) határozatára figyelemmel -  a következők szerint 
módosítom: 
 
 
1. Az Alapító okirat 1.2. pontja helyébe következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Abodi kirendeltség 3753 Abod, Magyar út 42. 

2 Damaki kirendeltség 3780 Damak, Szabadság út 35. 

3 Rendészeti csoport 3780 Edelény, Borsodi út 2.” 
 
 

2. Az Alapító okirat 2.2. pontja helyébe következő rendelkezés lép: 

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

 megnevezése székhelye 

1 Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István király útja 52. 

2 Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42. 

3 Damak Község Önkormányzata 378O Damak, Szabadság út 35.” 
 

3. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata 
a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod 
Község és Damak Község Önkormányzatával.” 

 
 

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

„A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Damak 

települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen 

a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati 

hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tartalmazza.” 
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5. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
          Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe.” 
 

 
Jelen módosító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Edelény, időbélyegző szerint 
 
 

P.H. 
 
 
 

Rescsánszki Bertalanné polgármester Tóth Szabolcs Balázs polgármester 
 

 
 

Molnár Oszkár polgármester 
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2. melléklet a 139/2019.(XII.11.) határozathoz 

Okirat száma: 2/A/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

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

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Abodi kirendeltség 3753 Abod, Magyar út 42. 

2 Damaki kirendeltség 3780 Damak, Szabadság út 35. 

3 Rendészeti csoport 3780 Edelény, Borsodi út 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

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

 megnevezése székhelye 

1 Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István király útja 52. 

2 Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út 42. 

3 Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Edelényi Polgármesteri Hivatal 3780 Edelény, István király útja 52. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazgat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Damak 

települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a 

társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodás tartalmazza. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

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

6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
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9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

14 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

15 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

16 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezet és működése 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

4 Vállalkozás jellegű 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester jutalmazásáról 
Előadó: alpolgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirend kapcsán bejelenti érintettségét, a 
szavazásban részt kíván venni. Az előterjesztést több képviselőtársa javasolta, hogy a 
egy havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse a képviselő-testület. Erről szól 
az előterjesztés. 
Ezután az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Ő még eddig sok jutalmát megszavazta minden évben, 
most azért nem érti, mert ugyanarról van szó, mint ami három hónappal ezelőtt meg 
lett szavazva jutalomként. Igazából azt gondolja, hogy ez a következő évben lett volna 
aktuális. Ezt most nem fogja megszavazni, a következő év végén az éves teljesítményét 
természetesen. Úgy gondolja, hogy 3 hónappal ezelőtt ugyanezen a tevékenységéért 
megkapta, ezek ebben a levélben le vannak írva. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő arra hívná fel a figyelmet, hogy amikor legutóbb 
a polgármester úr jutalmazására jött a javaslat, akkor azt városüzemeltetési feladatokra 
továbbította, tehát azt nem fogadta el, és nem vette fel. Ezt az egy havi jutalmat oda 
kell adni. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Kicsit helyesbítené képviselő asszony hozzászólását, 
hogy az egyik részét igen a Nonprofit Kft. részére, járdaépítésre utaltatta tovább, tehát 
föl sem vette, a másik részét az oktatási intézményeik alapítványai részére, egyenlő 
arányban utaltatta tovább, durván 100 ezer forint/alapítvány. Ebben nem ez a lényeg, 
hanem az, hogy amikor szeptemberben a képviselő-testület megszavazta részére a 
háromhavi jutalmat, akkor a ciklusban végzett munkájáért szavazta meg, az öt évben 
végzett munkáját jutalmazta a ciklus zárásaként. Ez az előterjesztés pedig ebben az 
évben végzett munkájának a 
 jutalmazásáról szól.  
Ezt követően, - mivel további kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 6 
igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             140/2019.(XII.11.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Polgármester jutalmazásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/H.§-a alapján - Molnár Oszkár polgármestert a 2019. 
évben végzett kiemelkedő munkájáért egyhavi 
illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti a 
2019. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
Felelős: jegyző, alpolgármester 
Értesül: polgármester, Pénzügyi Osztály 

 
 

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

K.m.f. 
 

Dr.Vártás József        Molnár Oszkár 
       jegyző        polgármester 

 


