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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2020. február 12-én a Városháza Dísztermében  

(Edelény, István király útja 52.)  
megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
      a./ Tárgysorozata 
      b./ Jegyzőkönyve 
      c./ Határozata 

          
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

1. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott 

pályázatok elbírálásáról 

 

2. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat 

kiírásáról 

3. A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 

 

4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 

 
5. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
6. A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 679/21/A hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 

kapcsolatos nyilatkozattételéről 

 
8. Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 

ingyenes tulajdonba vételéről 

 
9. Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében történő 

helyiséghasználatáról 

 
10. A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról 

 

E d e l é n y, 2020. február 12. 
 
               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 2020. február 12-én 

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

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

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

 
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző    
        Korbély Györgyi Katalin alpolgármester 

   Ambrusics Tibor aljegyző 
 
9./ előterjesztésnél 
A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 
 
      Némethné Makkai Edit pályázó 
      Boncsér Gábor pályázó 
 
13./ és 14./ előterjesztésnél 
 
- A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

- A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 

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 9 fős testületből 8 
fő jelen van. 
 
Napirend előtt felkéri Dr.Szabó Melindát, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatok leadásáról. 
 
Dr.Szabó Melinda, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy 
minden képviselő és nem képviselő bizottsági tag határidőre leadta 
vagyonnyilatkozatát. 
 
Molnár Oszkár polgármester ezek után az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi 
pontjait: 
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1. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott 

pályázatok elbírálásáról 

 

2. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat 

kiírásáról 

 
3. A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 

 

4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 

 
5. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
6. A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 679/21/A hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 

kapcsolatos nyilatkozattételéről 

 
8. Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 

ingyenes tulajdonba vételéről 

 
9. Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében történő 

helyiséghasználatáról 

 
10. A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról 

 
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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott 

pályázatok elbírálásáról 
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2. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat 

kiírásáról 

3. A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 

 

4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 

 
5. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
6. A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 

 
7. Az Edelény belterület 679/21/A hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 

kapcsolatos nyilatkozattételéről 

 
8. Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 

ingyenes tulajdonba vételéről 

 
9. Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében történő 

helyiséghasználatáról 

 
10. A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 

1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 9./ sorszám alatt.) 

Molnár Oszkár polgármester köszönti az ülésen megjelent két pályázót, akik 
nem kérték a pályázatuk elbírálása során zárt ülés tartását.  
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja.  
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Elolvasta az anyagot, és a véleményeket, egyet is 
ért vele, de a határozati javaslatot nem érti, és igazából azt látja, hogy a képviselő-
testületnek döntési köre sincsen.  
A véleményekből az jött le, hogy az egyik pályázó nem rendelkezik 5 év szakmai 
gyakorlattal, emiatt jogilag nem lehet, eleve ki van zárva, de van egy érvényes 
pályázat is. A szakmai vélemény ezzel kapcsolatban rendben van, de ettől 
függetlenül meg kellett volna a testületnek szavazni, hogy elfogadják, vagy nem 
fogadják el. Igazából döntési jogkör sincs ebben a határozati javaslatban. 



 
5 

 
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztés készítése során egyeztettek több 
szakemberrel. A pályázati felhívásban a képviselő-testület szerepeltette azt a 
mondatot, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Ebből 
kifolyólag az előterjesztést polgármester úr úgy terjesztette a képviselő-testület elé, 
amely az előterjesztő javaslatát tartalmazza a határozati javaslat. A határozati 
javaslat ebben a tekintetben szólhatott volna úgy is, hogy a jogilag megfelelő 
pályázó kinevezését javasolja, de polgármester úr olyan álláspontot képviselt, hogy 
a szakértői véleményre alapozván a képviselő-testületnek a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítását javasolja. Ez egy teljesen törvényes határozati 
javaslat. Természetesen a képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok 
tagjainak van, illetve volt lehetősége módosító javaslat benyújtására. Módosító 
javaslat nem érkezett sem a képviselők, sem a bizottsági tagok részéről.  
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Ha van egy érvényes pályázó, akkor nem kellett 
volna dönteni abban, hogy igen, vagy nem, tehát hogy lett volna benne választási 
lehetőség? 

Molnár Oszkár polgármester: Azért kért ilyen határozati javaslatot 
előterjeszteni, mert amit jegyző úr elmondott, hogy nem valakit nyilvánítanak 
alkalmatlannak, tehát nem a pályázó hölgy személyét nyilvánítják alkalmatlannak a 
feladatra, hanem magát az eljárást tekintsék érvénytelennek, és írjanak ki új 
pályázatot. Ez csupán egy kis finomság a dologban. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A következő napirendben tárgyalja majd a képviselő-
testület új pályázat kiírását, amennyiben ehhez a határozati javaslathoz nem lesz 
módosító javaslat, amely megváltoztatná a testületi ülés további menetét, akkor az 
új pályázat kiírása lehetőséget fog adni mindkét pályázónak, hogy ismételten 
benyújtsák a pályázatukat. Azt is el kell mondani, hogy a szakmai bizottsági ülésen, 
illetve azt követően Boncsér Gábor úr esetében is felvetődött egy dolog, konkrétan 
az, hogy a képesítése megfelel a kiírásnak, ugyanakkor a szakértői állásfoglalás 
szerint a kulturális igazgatási területen a szakmai gyakorlata nincs igazolva. 
Amennyiben a testület úgy dönt, a pályázat újra ki lesz írva, és van lehetősége a 
pályázóknak ismételten pályázni, akár a szakmai programjukat kiegészíteni, 
átdolgozni, teljesebbé tenni, az intézményt felkeresni, és ismételten benyújtani a 
pályázatot. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Ez a pályázati kiírás már a harmadik körös, és már 
jó lenne az intézmény élére vezetőt választani, mert senkinek nem érdeke, hogy így 
működjön vezető nélkül az intézmény. Nem arról van szó, hogy nem akarnak, de 
sajnos egyelőre nincs olyan, aki mindennek megfelelt volna. 
 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Azért, hogy ez ilyen régóta húzódik, nem volna-e 
érdemes megvizsgálni, és más formában átalakítani, megtalálni ehhez a jogi 
kiskapukat, mert lehet, hogy lenne alkalmas ember, így meg lehet, hogy nem is fér 
bele ebbe a rendszerbe. 
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Dr.Vártás József jegyző: Az intézmény ágazatainak szétválasztásáról azt tudja 
mondani, hogy ebben az esetben valóban vegyes az intézmény, ugyanakkor a 
pályázati kiírás alapján bármely ágazatba tartozó szakmai képesítés és szakmai 
gyakorlat alapján ki lehet nevezni az adott pályázót, amennyiben egy ágazatban is 
megfelel a vezetői képesítési, szakmai, gyakorlati előírásoknak. Ha a képviselő-
testület abba az irányba menne el, hogy esetlegesen ezt a komplex intézményt 
szétszedi közművelődési ágazatra, vagy leválasztja a közérdekű muzeális részt, 
vagy a konyhát, érdemben gyakorlatilag nem változtatna a helyzeten, mert 
bármelyik ágazatba tartozó képesítéssel, amely megfelel az előírásoknak, 
kinevezhető a személy. 
 
Loj Balázs képviselő: Neki is megfordult korábban a fejében, amiről képviselőtársa 
beszélt, egy nonprofit Kft-t lehetne csinálni, mint ahogy ezt sok városban 
megtették, és kulturális nonprofit Kft-t alakítottak ki. Láthatták a Városgazda Kft-
nél, hogy már nem olyan szigorúak az előírások akkor, amikor vezetőt kell találni az 
élére. Nem tudja, hogy konkrétan a jogszabályi előírások milyenek, pl. hogy 
kulturális nonprofit Kft. alá belehet-e vonni intézményeket, úgy hogy annak 
megfelelő kompetenciájú vezetője van, és megfelelő képesítésű és gyakorlati idejű 
vezetője, és a nonprofit Kft-nek pedig egy olyan, aki arra megfelelő, és akit a 
képviselő-testület arra alkalmasnak tart. Kérdezi, hogy ez a nonprofit Kft. út 
járható-e. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Eddig ez az irány nem vetődött fel, ágazatonként meg 
kellene vizsgálni, ha van ilyen javaslat, hogy esetlegesen válasszák szét. 
Amennyiben ilyen típusú igény érkezik, meg fogják nézni. Úgy emlékszik, és 
valamelyik ágazatnál rémlik az, hogy csak költségvetési szervezet keretében 
működhet.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e szóbeli 
kiegészítést tenni. 
 
Némethné Makkai Edit pályázó: Szerette volna szóban elmondani az 
elképzeléseit, de nem szeretne most hosszasan beszélni, nem hiszi, hogy a 
testületnek van egy órája arra, hogy elmondja szóban a fejlesztési koncepcióit, 
vezetői programját. Egyértelművé vált számára, hogy ez a pályázati kiírás most már 
sikertelen, és valamilyen formában újra ki fogják írni. A pályázatát 
mindenféleképpen be fogja nyújtani megfelelő szakmai hozzáállással és 
kidolgozással, és szeretné a képviselő-testületnek bebizonyítani  alkalmasságát, 
szakmai rátermettségét, annál is inkább mivel 12 éven át két művelődési házat 
igazgatott, a népzene területén Nívó díjat kapott.  
Tehát úgy gondolja, hogy ebben a szakmában ért el eredményeket, viszont családi 
okok miatt ezt a pályát be kellett fejeznie, és 12 év múltán most ott tart az élete, 
hogy újra vissza tudna térni erre a szeretett pályára. Ez egy nagyon jó lehetőség 
lehetett volna számára, hogy saját álmait megélje. Sajnos ez így most nem sikerül, 
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de mindenképpen biztosítja a testületet arról, hogy alkalmas lesz, és be fogja 
nyújtani újból a pályázatát. 
 
Boncsér Gábor pályázó Elmondja, hogy hiányosan adta be a pályázatát, de 
utólagosan élt a hiánypótlással. Szakértő úr kifogásolta a közművelődési 
gyakorlatot, de referált neki is, hogy milyen közművelődési gyakorlatokat végez. 
Nyilván az alapítvány kuratóriuma bármikor tudná igazolni, de megkereste azt a 
jogszabályt, amely alapján ki kellett írni a pályázatot, majd megkereste a Munka 
törvénykönyvében, hogy miket minősít szakmai gyakorlatnak, egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonynak, és az egyéni vállalkozást is minősíti. Ezt 
kérte utólagosan.  
Köszöni az önkormányzatnak, hogy a mai napig úgy működik a közművelődés, 
ahogy működik, és elnézést kér, nem a gazdasági társaságok ellen van, de nem 
látja jónak. Véleménye szerint a közművelődés állami feladat. Ne gazdasági 
társaság végezze, hanem az önkormányzat. Azt kívánja, hogy ez maradjon így. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Csak azt tudja mondani, hogy a következő 
napirendnél kiírják újra a pályázatot. Hallhatták Némethné Makkai Edit pályázótól, 
hogy újra szeretné beadni a pályázatát kidolgozottabb formában, Boncsér Gábor úr 
szándékát nem tudja, hogy beadja-e vagy nem, de ha tényleg tudja bizonyítani, 
hogy eddigi szakmai gyakorlata megfelel a jogszabályban megkívánt 5 éves szakmai 
gyakorlatnak, akkor nyilvánvaló, hogy a legközelebbi körben más lesz a 
szakértőnek, illetve a bizottságnak az álláspontja. Végezetül megköszönte mindkét 
pályázónak a pályázati anyagát. Személy szerint már nagyon szeretné, ha lenne 
vezetője az intézménynek, hiszen már egy éve intézményvezető nélkül vannak, és 
ez nem egészséges állapot. 
 
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             9/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb 
vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok 
elbírálásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás 
ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról” szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hadobás Pál 
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
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igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló 
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: Jegyzői Titkárság, pályázók 

 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat kiírásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 10./ 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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             10/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 

Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás 
ellátására történő pályázat kiírásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő 
pályázat kiírásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete új pályázatot ír ki a 
Hadobás Pál 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 a 
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Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely 

igazgató (magasabb vezető)  
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. május 15. – 2025. május 
14.-ig 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 
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• 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 program  

• 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  

• adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában, 
véleményezésében résztvevők a pályázat tartalmát 
megismerhetik  

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

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a 
pályázatának nyílt ülés keretében történő tárgyalásához, vagy a 
pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri 

• 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 legkorábban 2020. 
május 15. napjától tölthető be.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.  
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 
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feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot:1/2020., 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 
bizottság tagja az intézmény közalkalmazotti tanácsának 
képviselője, Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánpolitikai Bizottság elnöke, illetve 1 fő szakértő. A 
pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója a 
pályázat visszavonásának és eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 14.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• Edelény Város Önkormányzat hirdetőtáblája - 2020. február 17. 
• Edelény Város Önkormányzat facebook oldala - 2020. február 17. 
• Edelény Város Önkormányzat honlapja: www.edeleny.hu - 2020. február 17. 

 
Határidő: azonnal, illetve a pályázat megjelenésétől függően 
Felelős: polgármester  
Értesül: Jegyzői Titkárság 

 

3./ Napirendi pont tárgya: 
 
A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./ 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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
            11/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 143/2019.(XII.19.) határozatának 2. pontjában és 
„Határidő:” részében szereplő „2020. február 15.” 
határidőt „2020. február 28.” napjára módosítja. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási megállapodás módosítás elkészítésére, és 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal, 2020. február 28. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Kft., osztályok 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ 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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             12/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának 

módosításáról 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 4/2020. (I.29.) határozatát visszavonja. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94.§ (2a) bekezdés szerint Szakácsi településen 
élők részére a gyermekjóléti szolgáltatást a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti önkormányzat, azaz Szendrőlád Község 
Önkormányzata által működtetett gyermekjóléti szolgálatnak kell 
ellátnia. Fentiek alapján Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
törvény erejénél fogva Edelény Város Önkormányzat ellátási 
kötelezettsége Szakácsi település közigazgatási területére 
vonatkozóan megszűnt. 
 

2.  Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1. 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 

3. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
módosított Alapító okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül:  Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1. mellékelt a 12/2020.(II.12.) határozathoz 
 

Okirat száma: 1/M/2020. 

 

 

Módosító okirat 

 

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által 2016. március 23. napján kiadott 1/A/2016. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – ……../2020.(……..)   

határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

 

1. Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

„13 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán” 

 
 
2. Az Alapító okirat 4.5.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.5.4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:  Edelény, Abod, Damak 

       települések közigazgatási 

területe” 

 

3. Az Alapító okirat 4.5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4.5.6. Házi segítségnyújtás:    Edelény, Abod, Damak 

       települések közigazgatási 

területe” 

 

4. Az Alapító okirat 4.5.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4.5.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  Edelény város 

közigazgatási területe” 

 

5. Az Alapító okirat 4.5.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény, Damak települések 

közigazgatási területe” 

Jelen módosító okiratot 2020. március 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2020…………… 

P.H. 
 

               
                aláírás 
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2. melléklet a 12/2020.(II.12.) határozathoz 

Okirat száma: 1/A/2020. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Alapellátási Központ 3780 Edelény, István király útja 58. 

2 Védőnői Szolgálat 3780 Edelény, István király útja 65. 

3 Gézengúz Gyerekház 3780 Edelény, Bányász út 2. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15. 
 

3. A költségvetési szervirányítása, 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 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában meghatározott 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

1 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat, 

különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítéssel, 

védőnői szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás, 

ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely: 25 

fő. 

Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés 

szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja határozza 

meg. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 

funkciószáma 
kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start- munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

5 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

8 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

9 102031 Idősek nappali ellátása 

10 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

11 104043 Család és gyermekjóléti központ 

12 104044 Biztos Kezdet Gyerekház 

13 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

14 107052 Házi segítségnyújtás 

15 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Idősek otthona:    Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
4.5.2. Idősek nappali ellátása:   Edelény város közigazgatási területe 
4.5.3. Védőnői Szolgálat:  Edelény, Abod, 

Balajt, Damak,  Ládbesenyő 
települések közigazgatási területe 

4.5.4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Damak  
települések közigazgatási területe 

4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:   Edelény város közigazgatási területe 
4.5.6. Házi segítségnyújtás:   Edelény, Abod, Damak  
     települések közigazgatási területe 

4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
 segítségnyújtás:   Edelény város közigazgatási területe 

4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény, Damak települések 
közigazgatási 

       területe 

4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ:    Edelényi Járás közigazgatási területe 
 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban előírt 

időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az 

1/2000. SZCSM rendelet alapján. 

Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény 

Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői 

megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, 

felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

4 közfoglalkoztatási jogviszony 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ 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 a rendeletmódosítás a 
vásárcsarnokban a pultokról árusító őstermelőkre vonatkozik. Az ingyenes használatot 
eredetileg február 28-ig hirdették meg, amit meghosszabbítanának június 30-ig. A 
testület elé történő behozatalát azért látta szükségesnek, mert még nem igazán 
működik a pultról való árusítás, és azt gondolta, hogy adjanak még időt a felfutásra. Az 
elmondható, hogy jól működik két üzlet, egy pékáru üzlet, egy sajt, tej, tojás és tésztát 
értékesítő üzlet, valamint egy büfé helyiség, és jelenleg pályáztatás alatt van két 
üzlethelyiség bérleti joga; egy büfé és húsáru üzlethelyiség.  
Ezek után, - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet  elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2020.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
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 vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet A. pontjában szereplő a 
„Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2019. december 12-től 
2020. január 31-ig.” szövegrész helyébe a „Vásárcsarnokban történő 
árusításhoz kapcsolódó díjak 2019. december 12-től 2020. június 30-ig.” szöveg 
lép. 
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2. §  A Rendelet 2. melléklet B. pontjában szereplő a „Vásárcsarnokban történő 
árusításhoz kapcsolódó díjak 2020. február 1-jétől” szövegrész helyébe a 
„Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó díjak 2020. július 1-jétől” 
szöveg lép. 

3. § A Rendelet 2. melléklet B. pontjának 2. részében szereplő „WC használati díj: 
79 forint+Áfa/ alkalom” szövegrész helyébe a „WC használati díj (bruttó): 100 
forint/alkalom” szövegrész lép. 
 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
  
 
Kihirdetési záradék: 
 
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 
2020.02…. napján kihirdetésre kerül. 
 

                   Dr. Vártás József  
           jegyző 

 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ 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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             13/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 
a „Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának „A piac 

fenntartása és üzemeltetése” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„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 2020. december 12-től 2020. június 30-ig. 
 

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

 
2. WC használati díj: ingyenes 

 
B. Vásárcsarnokban történő árusításhoz kapcsolódó 

díjak 2020. július 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 (bruttó): 100 forint/alkalom. 
 

A napi díjtételek tartalmazzák a közüzemi díjakat is.” 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
üzemeltetés során jelentkező módosítási, munkaszervezési 
igényekhez igazodóan az üzemeltetési szabályzat szükség 
szerinti módosítására. 
 

Határidő: a 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 
módosítás hatályba lépése 

Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény belterület 679/21/A hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal 
kapcsolatos nyilatkozattételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.) 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester javasolja, hogy éljenek az ingatlant érintő elővásárlás 
jogával, mivel volt megkeresés az önkormányzat részéről, nem tudják, hogy konkrétan 
mi van ezzel az ingatlannal, az elővásárlási joggal élni szeretnének, az ingatlan 
önkormányzati telken helyezkedik el. 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             14/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő 

elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant 
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy a Ragályi László és kk. Farkas Mihály 
között zajló, az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú, 
Edelény, Egres út 7. szám alatti ingatlant érintő adásvétel 
tekintetében – az adásvételi szerződés tartalmának 
ismeretében - a jogszabály által biztosított elővásárlási 
jogával élni kíván. 
 

2. Edelény Város Önkormányzata 900.000,- Ft vételáron – 
az adásvételi szerződésben rögzített feltételekkel - 
megvásárolja a Ragályi László 1/1 arányú tulajdonát 
képező, 679/21/A helyrajzi számú, természetben Edelény, 
Egres út 7. szám alatti lakóházat. 

 
3. A Képviselő-testület elrendeli a vételár betervezését az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére, 
valamint az adásvételi szerződés aláírására. 

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

 

 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan ingyenes 
tulajdonba vételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ 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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             15/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” 
megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” 
megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy az egyes állami vagyontárgyak ingyenes 

tulajdonba adásáról szóló 1628/2019.(XI.8.) Kormány-

határozat tartalmát megismerte, és az abban foglalt 

feltételeket elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, 

„kivett út” megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó igényét fenntartja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására. 

Határidő: 2020. május 8. 
Felelős: polgármester 
Értesül: MNV Zrt., osztályok 

 
 

9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében történő helyiséghasználatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ 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. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             16/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében 

történő helyiség-használatáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelény, Deák Ferenc út 6. szám alatti ingatlanban 
egészségügyi alapellátásként működő felnőtt háziorvosi 
szolgálatok helyiségeinek használatáért fizetendő bérleti 
díjról szóló megállapodást a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület jóváhagyását követően esetlegesen 
szükségessé váló alaki és tartalmi módosításokat a 
megállapodás és mellékletei szövegében elvégezze. 
 

Határidő: 2020.02.29.  
Felelős:   polgármester 
Értesül: kórház, osztályok 

 
Melléklet a 16/2020.(II.12.) határozathoz 

 
Megállapodás bérleti díj fizetéséről 

(a továbbiakban: Megállapodás) 
 
amely létrejött egyrészről  

neve:   Edelény Város Önkormányzata 
székhelye:   3780 Edelény, István király útja 52. 
statisztikai számjel:  15725596-8411-321-05 
Adószám:    15725596-2-05 
Bankszámlaszám:   54300053-10056693 
képviseli:    Molnár Oszkár polgármester 

 mint Önkormányzat - a továbbiakban: Önkormányzat -, 
 
másrészről 

neve:   Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 
székhelye:   3780 Edelény, Dankó P. u. 80. 
képviseli:   dr. Daher Pierre igazgató 
adószáma:   15439196-2-05 
bankszámlaszáma:  ………………………………. 
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mint Üzemeltető – a továbbiakban: Üzemeltető -  

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen a 
következő feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a települési önkormányzatok fekvőbeteg szakellátó 
intézményeinek átvételéről szóló 2012. évi XXXVIII. törvénynek megfelelően 
2012. május 1. napjától a települési önkormányzat által fenntartott intézmények 
központi költségvetési intézményekké váltak, és a törvény alapján az 
Önkormányzat által átadott vagyon az Üzemeltető vagyonkezelésébe került.  

Fentiek alapján Üzemeltető vagyonkezelésébe került természetben az Edelény, 
Deák Ferenc u. 6. szám alatt lévő (hrsz.: 145.) kivett orvosi rendelő is, melyben 
öt, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bekezdése szerinti háziorvosi feladatokat ellátó körzet működött. 

2. Jelen Megállapodás tárgya 

Szerződő Felek megállapítják, hogy természetben a 3780 Edelény, Deák Ferenc 

u. 6. szám (145 hrsz.) alatt található ingatlanból 224 m² jelenleg is az 

Önkormányzat kötelező feladat-ellátási körébe tartózó, az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti 

háziorvosi feladatokat ellátó szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos 

használatában áll.  

3. Az üzemeltetési költségek  

Felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat a 3780 Edelény, Deák Ferenc 
u. 6. szám (145 hrsz.) alatti ingatlanban a Szolgáltatók által kizárólagosan 
használt, és közös használat alatt álló ingatlanrészek használatáért bruttó 
25.000 Ft/hó bérleti díjat fizet Üzemeltető részére. A bérleti díjon felül 
Üzemeltető az Önkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti további díj 
megfizetését. A helyiségeket ténylegesen használó Szolgáltatók valamint 
harmadik személy által okozott károkért az Önkormányzat nem tartozik 
felelősséggel. 

4. Üzemeltető jogai és kötelezettségei 

Üzemeltető köteles a megállapodás tárgyát képező ingatlanrészt birtokba adni, 
valamint biztosítani a használat feltételeit Szolgáltatók részére. 

Üzemeltető jogosult - a megállapodás tartalmával összefüggésben - az 
ingatlanrész állapotát és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és 
észrevételeit, kifogásait írásban megtenni. Üzemeltető köteles a használat 
ellenőrzése során csak a szükséges legkisebb mértékben zavarni Szolgáltatók a 
jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek ellátása közben. 

Üzemeltető jogosult az ingatlanrész üzemeltetésével kapcsolatban keletkezett 
költségeinek az ingatlanban kizárólagosan használt ingatlanrész alapterületének 
arányában a Szolgáltatók által történő megtéríttetésére a Szolgáltatókkal kötött 
külön szerződések alapján. 
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Üzemeltető köteles, természetben a 3780 Edelény, Deák Ferenc u. 6. szám alatt 
található ingatlan egészének, az azon található felépítményeknek, 
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, állagmegóvását, illetve 
karbantartását folyamatosan biztosítani. 

Üzemeltető köteles gondoskodni az ingatlanrész megfelelő őrzéséről, védelméről 
és biztosításáról, valamint a takarítási és gondnokolási feladatok ellátásáról.  

Üzemeltető köteles az ingatlanrészt érintő bárminemű fejlesztés, beruházás 
esetén Önkormányzattal előzetesen egyeztetni és a Szolgáltatókat erről 
tájékoztatni. 

Üzemeltető köteles az ingatlanrész üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi 
előírások maradéktalan betartására. 

5. Önkormányzat és Szolgáltatók jogai és kötelezettségei 

Szolgáltatók jogosultak jelen Megállapodás 2. pontjában jelölt ingatlanrész 
kizárólagos, illetve a közös használatú ingatlanrészek és ingóságok használatára. 

Szolgáltatók kötelesek az ingatlant és ingóságokat általában elvárható 
gondossággal és rendeltetésszerűen használni. 

Szolgáltatók kötelesek az Üzemeltetőnek az ingatlanrész üzemeltetésével 
kapcsolatban keletkezett költségeinek külön megállapodásban foglaltak szerinti, 
a kizárólagosan használt ingatlanrész alapterületének arányában történő 
megtérítésére. 

6. Bérleti díj számlázása 

Jelen Megállapodás 3. pontjában foglalt díjra vonatkozóan Üzemeltető félévente, 
a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig számlát állít ki Önkormányzat részére 
az elszámolási időszakra eső bérleti díj megtérítése érdekében. 

Önkormányzat az Üzemeltető által kiállított számlát, annak kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki az Üzemeltető által megadott 
fizetési számlájára. 

7. A Megállapodás időtartama és megszűnése 

Jelen Megállapodás a Felek általi utolsó aláírás napján lép hatályba, de Felek 
annak rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazzák. 

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, melynek módosítására kizárólag 
írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

Jelen Megállapodás megszüntetésére csak közös megegyezéssel, vagy azonnali 
hatályú felmondással kerülhet sor. 

Amennyiben a Szolgáltatók elhelyezése más ingatlanban valósul meg a 
megállapodás külön rendelkezés nélkül, a Szolgáltatók más ingatlanban való 
elhelyezésének napján megszűnik. 

8. Egyéb rendelkezések 

Felek megkísérlik jelen Megállapodással összefüggő vitás kérdéseiket elsősorban 
békés úton, tárgyalások keretében rendezni. Ennek sikertelensége esetére - 
értékhatártól függően - a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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Szerződő Felek a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

Felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján kinyilatkozzák, hogy átlátható 
szervezetnek minősülnek. 

Jelen Megállapodás-módosítás 3 (három) számozott oldalból áll és 6 (hat) 
eredeti példányban készült, melyből a Szerződő Feleket 3-3 (három-három) 
példány illeti meg, és amelyet a Szerződő Felek – elolvasást és értelmezést 
követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Edelény, 2020. …………..          Edelény, 2020. …………………… 

    
……………………………………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

képviseli: Molnár Oszkár 
polgármester 

……………………………………………. 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 

képviseli: Dr. Daher Pierre 
igazgató 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 
Edelény, 2020. …………… 

 
…………………………………………………. 

Edelény Város Önkormányzata 
Pachmanné Tóth Anita 

Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 

Edelény, 2020. ……………………. 
 

…………………………………………………. 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet t 

……………………. 
gazdasági vezető 

 
Jogi ellenjegyző: 

 
Edelény, 2020. …………... 

 
 

…………………………………………………. 
Dr. Vártás József 

jegyző 

Jogi ellenjegyző: 
 

Edelény, 2020. ……………………. 
 
 

…………………………………………………. 
……………………….. 

………………. 
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10./ Napirendi pont tárgya: 
 
A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.) 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Loj Balázs képviselő kérdezi, hogy miért volt szükség erre a módosításra. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A módosításra azért volt szükség, mert a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy külsős alpolgármestert is választ, és a külsős alpolgármestert követte 
a helyettesítés sorrendjében a polgármester urat a társulási üléseken, ugyanakkor a 
külsős alpolgármesternek nincsen szavazati joga a társulási tanács ülésén. Ez volt az 
oka, amiért a módosítási javaslatot a polgármester úr beterjesztette. 
  
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 – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             17/2020.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
117/2019.(XI.07.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja, mellyel egyidejűleg a 3. pont hatályát veszti: 

 
„2. A polgármester akadályoztatása esetén Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa ülésein Malinkó Péter 
alpolgármester képviseli. „ 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulások, osztályok 
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Molnár Oszkár polgármester – egyéb napirend, hozzászólás nem lévén - 
megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Oszkár           Dr.Vártás József 
 polgármester                               jegyző 

 

 

 
 
 
 
 


