EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. május 26-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT

1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
2. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról
3. Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon
kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról

tervezett

lovarda

4. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
8. Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
9. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
6/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
12. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

díjakról

szóló

13. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről

14. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárairól
15. A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról
16. A Gelej külterület 093/4
tulajdonrész értékesítéséről

hrsz-ú

ingatlanban

fennálló

önkormányzati

17. A 86/2015.(VI.25.) határozat visszavonásáról és az Edelény belterület 226
hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről
18. Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
19. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról szóló
63/2016.(IV.21.) határozat módosításáról
20. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
21. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról
22. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
23. TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének
energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
24. Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos
víziturizmus fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan
Zárt ülés:
1./ Kifogás elbírálásáról

E d e l é n y, 2016. május 26.
Vártás József
Jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Borza
Bertalan, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin,
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné
Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
84./ számú előterjesztésnél
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Kulcsár László
képviseletében

Divízióvezető

-

ÉRV.

ZRt.

107./ számú előterjesztésnél
Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett
lovarda kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról
Barta József Szent Miklós Görögkatolikus
Általános iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11
fő jelen van, később érkezik Csabai Gyula képviselő, így a képviselő-testület 12 fős
lesz.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV Zrt. vezérigazgatója
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója
3. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról
Előadó: polgármester
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4. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
5. A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
6. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
8. Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
9. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
6/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
12. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

díjakról

szóló

13. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről
Előadó: polgármester
14. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárairól
Előadó: polgármester
15. A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról
Előadó: polgármester
16. A Gelej külterület 093/4
tulajdonrész értékesítéséről
Előadó: polgármester

hrsz-ú

3

ingatlanban

fennálló

önkormányzati

17. A 86/2015.(VI.25.) határozat visszavonásáról és az Edelény belterület 226
hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről
Előadó: polgármester
18. Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Előadó: polgármester
19. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról szóló
63/2016.(IV.21.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
20. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
21. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
22. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
23. TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének
energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
24. Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon
kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról
Előadó: polgármester

tervezett

lovarda

25. Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos
víziturizmus fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Káli Rihárd képviselő úr indítványában
kezdeményezte a meghívóban 107-es sorszám alatt szereplő előterjesztés levételét,
melynek tárgya „Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett lovarda
kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról”.
A képviselői indítvány a képviselők részére írásban kiosztásra került. A napirend
tárgyalása során döntenek majd arról, hogy mi legyen ennek az előterjesztésnek a
sorsa.
Javasolja, hogy a második napirendként szereplő „A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági
jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvételéről” szóló 85./
sorszámú előterjesztést vegyék le napirendről, mivel a Felügyelő Bizottság újra
szeretné tárgyalni a mérlegbeszámolót. Az adózás rendjéről szóló törvény 34 § (4)
bekezdése alapján erre van lehetőség, 15 nappal tudják a május 31-ei határidőt az
akadályoztatás megszüntetése után túllépni.
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(Csabai Gyula képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 12
fős.)
Polgármester a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 12 képviselő döntéshoztalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Javasolja a zárt ülés napirendjére felvenni a „Kifogás elbírálásáról” szóló 109./
sorszámú előterjesztést.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 12 képviselő döntéshoztalban
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

való

Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak
elfogadását.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosításokkal együtt - 12 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV ZRt. vezérigazgatója
2. Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon
kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról
Előadó: polgármester

tervezett

lovarda

3. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról
Előadó: polgármester
4. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
5. A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
6. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
8. Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
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9. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
10. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
6/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
12. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

díjakról

szóló

13. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről
Előadó: polgármester
14. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárairól
Előadó: polgármester
15. A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról
Előadó: polgármester
16. A Gelej külterület 093/4
tulajdonrész értékesítéséről
Előadó: polgármester

hrsz-ú

ingatlanban

fennálló

önkormányzati

17. A 86/2015.(VI.25.) határozat visszavonásáról és az Edelény belterület 226
hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről
Előadó: polgármester
18. Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Előadó: polgármester
19. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról szóló
63/2016.(IV.21.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
20. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
21. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
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22. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
23. TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének
energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
24. Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos
víziturizmus fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Kifogás elbírálásáról
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV ZRt. vezérigazgatója
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 84./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő kérdése, hogy mi a véleménye az üzemeltetést végző
felelős vezetőnek arról, hogy mikor érkezik el várhatóan a városnál az a terület, az
pont, amikor jelentős mértékben kell az ivóvízhálózatot felújítani, illetve ez milyen
nagyságrendet érinthet.
Kulcsár László ÉRV ZRt. Divízióvezető elmondja, hogy Edelény város vízi-közműveit
az ÉRV ZRt. üzemelteti, ismerik a vízi-közmű rendszer állapotát, nyilván a
folyamatosan képződő forrásokból, a használati díj terhére végeznek felújításokat,
amelyek egy része a csővezeték rekonstrukció, illetve más vízi-közművet érintő egyéb
fejlesztési munka. Sajnos az erőforrások végesek. Most úgy ítélik meg, hogy Edelény
város víziközmű-rendszere közel jó állapotban van, ami azt jelenti, hogy biztonságos
a szolgáltatás. Nyilván a hálózati veszteségek csökkentése mindkét fél számára
egyértelműen fontos lehet, ezekben kell folyamatosan a jövőben is lépni, a forrás az
korlátozott, ennek az összegnek a függvényében tudják ütemezni a fejlesztéseket.
Egy gördülő fejlesztési terv kapcsán 15 éves távlatban kell, hogy gondolkodjanak az
önkormányzattal együtt, ezt minden évben frissítik, és a gördülő fejlesztési tervben
elfogadottak szerint végzik a fejlesztéseket, így végzik el a csővezeték
rekonstrukciókat is, amely nyilván szállító, elosztó és akár bekötővezetékekből is
állnak, és amint említette, a források végesek, de ennek figyelembevételével
igyekeznek a legoptimálisabb fejlesztési koncepciót kidolgozni közösen az
önkormányzattal.
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Hogy mikor lesz Edelény város ivóvízhálózata 100 %-os, nem tudja megmondani, de
azt tudja, hogy minden erejükkel azon dolgoznak folyamatosan, hogy ezt a
rekonstrukciót a lehető legoptimálisabban, a fogyasztó és az üzemeltető számára a
lehető legjobban tegyék.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Azért tette fel a kérdést, mert korábban mindig az volt az
egyik fő problémája az edelényi vízhálózatnak, hogy óriási a hálózati veszteség. Ő
örömmel hallja, ha a divízióvezetőnek az a véleménye, hogy biztonsággal működik,
illetve működtethető a rendszer, hiszen még 50-60 éves eternitvezetékek vannak
nagy részben a földben. Azt tapasztalja, és a beszámoló is szól róla, hogy elég
gyakoriak a csőtörések után gépi földmunkát végző, illetve fogyasztóknál jelentkező
estek száma, ami a százas nagyságrendet meghaladja. Érdekes adatokat lehet
kiolvasni egyébként a beszámolóból, és látszódik, hogy a korábbi évekhez képest
jelentősen csökkent az össz-ivóvízfogyasztás, ami úgy gondolja, hogy valamilyen
szinten nem a hálózat javulása mutatja elsősorban, hanem inkább a lakosság kezd
egy kicsit tudatosabban spórolni. Viszont vannak benne megdöbbentő adatok,
amelyeken érdemes elgondolkodni. Ilyen megdöbbentő adatnak tartja, hogy az
összes ivóvízfogyasztás 255 ezer köbméter, melyből 49 ezer köbméter 20 db,
közkifolyón keresztül megy el. Azt a szót, hogy megy el, szándékosan használta, ezt
nem a lakosság használta fel, ez elfolyik. Ez régi probléma, nekik ebben is kell a
közeljövőben lépni. Szintén érdekes adatot lát a szennyvíz-rendszernél is, hiszen 231
ezer köbméter folyt be a rendszerbe. Ha figyelembe veszik azt a 200 ezer köbmétert,
ami nem közkifolyón keresztül, hanem csatornákon, hálózaton folyik be, akkor is 30
ezer m3-rel több a befolyó víz.
Ez számára megint egy dologra utal, vagy illegális rákötések vannak, vagy a
szennyvízhálózatnak a tömörségével van olyan jellegű probléma, hogy a csapadékvíz
továbbra is nagy mennyiségben folyik be. Kedden nagy mennyiségű eső volt, és aki
utána volt a városban, nagyon jól lehetett látni, hogy hol van probléma az
átereszekkel, hol nincsenek az árkok karbantartva, és nagyon sok helyen lehetett
látni, hogy hol jut be a csapadékvíz a szennyvízhálózatba. Nyilván azért, mert
túltelítődött a csapadékvíz-elvezető árok, dugulás miatt. Javasolná, hogy akár a
közterület-felügyelők bevonásával, akár a Borsodi Közszolgáltató Kft. bevonásával
ellenőrizzék le, hogy az árkok ki vannak-e tisztítva márcsak azért is, hogy olcsóbb
legyen az üzemeltetés. Egyébként jelentős kintlévőség is mutatkozik az
üzemeltetőnél, ami éves szinten 59 millió forint, az ÉRV ennyit tart számon, ami
számára megdöbbentő nagyságrendű szám. Ha összességében nézik az adatokat az
előterjesztésben, akkor sok mindenre megoldást kell találni a városnak is és az
üzemeltetőnek is.
Magyar Árpádné képviselő elmondja, hogy a Bihari János úton van egy közkút,
amivel sok probléma van, és szerinte most is csőtörés lehet ott, mert az akna tele
van vízzel. Nyáron sajnos sok víz elfolyik ott, mert a gyerekek ott fürdenek, autót
mosnak, kutyát fürdetnek. Ahhoz, hogy ez megszűnjön, elvállalná az egyik lakó a
Bihari út 18 szám alatt, ha oda áthelyeznék, tudna rá vigyázni, nem hagyná, hogy ott
folyassák a vizet, és megszűnnének ezek a problémák.
Polgármester megköszöni az ÉRV-nek a szolgáltatását, a jó kapcsolatot az
önkormányzat és a szolgáltató között. A képviselői felvetések által a közkifolyóval
kapcsolatban felvetett problémára elmondja, hogy sajnos nekik a törvény szerint
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kötelességük közkifolyót biztosítani azokon a helyeken, ahol a lakásba nincs bekötve
vezetékes ivóvíz 150 m-es körzetben. Ezt a problémát egyelőre, amíg központi
szabályozás nem történik, nem tudják megoldani. Nem tudja, hogy léteznek-e olyan
közkifolyók a világon, ahol pl. pénzbedobással lehetne vizet vételezni, ez jelenthetne
valamilyenfajta megoldást erre a problémára, és nyilván itt a kutyafürdetés,
autómosás elmaradna. A hálózattal kapcsolatban pedig mindkét félnek igaza van,
nyilván vannak problémák az edelényi gerincvezetékkel, azt viszont látja, hogy az
ÉRV, amit lehet az anyagi lehetőségeken belül, megpróbál mindent megtenni, hogy
biztonságosan tudjon üzemelni a rendszer. Régóta várja, hogy egyszer lesz egy olyan
pályázati kiírás is, amikor ivóvíz-gerincvezeték cserére lehet pályázni. Nyilván egy
igazi átfogó felújítást ez jelenthetne, hiszen az a forrás, ami rendelkezésre áll, abból
sajnos átfogó gerincvezeték-cserét nem lehet megvalósítani.
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről” tárgyú előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.
tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2015. évi ivóvíz-, és szennyvíz
szolgáltatási tevékenységéről, Edelény város területén” és a
tájékoztatót - a határozat mellékleteként - tudomásul veszi.

2.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a
víziközmű üzemeltetőjének Edelény városban 2015. évben
végzett tevékenységét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
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Melléklet a 71/2016.(V.26.) határozathoz

Tájékoztató
az ÉRV ZRt. 2015. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről,
Edelény város területén
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Ivóvízellátás:
Edelény város ivóvízellátását Társaságunk Borsodsziráki Vízműve biztosítja, melynek
tisztítási technológiáját, illetve a kiadott ivóvíz kémiai, bakteriológiai és biológiai
minőségét - az érvényben lévő rendeletek szerint - az Üzemeltetési Szabályzatban
rögzített gyakorisággal ellenőriztük.
A vízmű működési területén, így az edelényi ivóvízhálózaton is a vízminőség
ellenőrzési tevékenységet az ÉRV ZRt. Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált
Központi Laboratóriuma látta el.
A város ivóvízhálózatán a mintavételek helyét és gyakoriságát, valamint a vizsgálati
paraméterek körét a 2002-ben életbelépett "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló" 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásai alapján a BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetve
- határoztuk meg.
A mintavételre kijelölt fogyasztói helyek az alábbiak:
Borsodi út 153.

közkifolyó,

Gábor Áron út 13. közkifolyó,
Szentpéteri út 32. közkifolyó,
Kórház

belső fogyasztói csap.

A rendeletben megfogalmazottak szerint, Társaságunk negyedéves gyakorisággal,
elektronikus formában megküldi a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének a hálózati vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeit, évente egy
alkalommal pedig statisztikai kiértékelést végez a Kormányhivatal részére.
2015. évben, Edelény város ivóvízhálózatán 4 db minta ellenőrző kémiai vizsgálatát,
8 db minta bakteriológiai elemzését, 1 db minta mikroszkópos biológiai vizsgálatát és
1 db minta részletes vizsgálatát végeztük el.
Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a szolgáltatott ivóvíz minden
paraméter tekintetében megfelelt a vonatkozó rendeletben szereplő határértékeknek.
A BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, hatósági
vízmintavételezést követően egy alkalommal jelzett vízminőségi kifogást Társaságunk
felé a tavalyi évben. A határozatban leírtaknak eleget téve az érintett vezetékszakasz
mosatása és fertőtlenítése megtörtént, a kontroll vízminta eredménye már megfelelő
volt.
.A város elosztóhálózatának hossza jelenleg: 56,5 km, a bekötővezetékeké 22,13 km.
Edelény területén az ivóvíz fogyasztási helyek száma jelenleg: 3564 db
lakás:

2603 db

ebből csoportos:

708 db

közületi:

253 db

ebből közkifolyó:
tűzcsap:

20 db
159 db
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2016. évben 531 fogyasztói fővízmérő illetve 148 mellékvízmérő hitelesítése jár le,
cseréjükről Társaságunk ütemterv szerint gondoskodik. (2015. évről még áthúzódó
266 db fogyasztói fővízmérő illetve 29 db mellékvízmérő.)

Hibabejelentések:
2015. év során Edelény város polgárai, illetve az ÉRV ZRt. munkavállalói 201 esetben
jelentettek meghibásodást az ivóvízhálózattal kapcsolatban, az alábbi megoszlásban:
Gépi földmunkát igénylő földből folyás, csőtörés:

58 db

Meghibásodás tolózáraknában:

7 db

Meghibásodás fogyasztói vízmérőaknában:

65 db

Közkifolyó hibája:

9 db

Akna fedlap hiánya:

2 db

Tűzcsap meghibásodása:

19 db

Plomba levétel:

32 db

Egyéb hiba (alacsony nyomás, hírháló hiba, zavaros
víz…)

9 db

A meghibásodások javításánál a közterületeken talajcserét végeztünk, a megbontott
burkolatot helyreállítottuk. Az időközbeni technológiai szünetek – pl. beton kötési
ideje – a külső szemlélőben türelmetlenséget kelthetnek, ezért újfent megértésüket
és türelmüket kérjük és köszönjük.
A rejtett meghibásodások kiszűrésére műszeres hibakeresést alkalmazunk.
Hálózatellenőrző csoportunk korszerű mérőeszközökkel rendelkezik, a méréseket
ütemezés, illetve szükség szerint végezzük.
A fedlap lopások miatti azok pótlását folyamatosan végezzük.
Az értékesített ivóvíz itt feltüntetett mennyisége a korai időpont miatt nem végleges
és nem hivatalos, tájékoztató jellegű:
Ivóvíz értékesítés (m3)
2015. év
Lakossági fogyasztás
Közületi fogyasztás

201.670
53.824
49.331
255.494

-ebből közkifolyó
Összesen:

2015. december 31-én Edelény város vonatkozásában Társaságunk kintlévősége a
következőképpen alakul: (Ft-ban)

Megnevezés

Lakossági csoportos és
nem csoportos
összesen

összesen

Lejárt határidejű

24 894 028 Ft

5 428 838 Ft

30 322 866 Ft

Határidőn belüli
Kintlévőség
összesen

12 090 254 Ft

16 753 206 Ft

28 843 460 Ft

36 984 282 Ft

22 182 044 Ft

59 166 326 Ft

Közületi
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Mindösszesen

2015. évben a számlák rendezését követően összesen 6 fogyasztónál tudtuk
visszaállítani a szolgáltatást.

Szolgáltatási díjak:
Az ivóvízszolgáltatás díja a településen a következőképpen alakul:
egységár
lakossági

közületi

ebből
használati díj

2013.

400 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3

2014.

360 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3

2015.

360 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3

2016.

360 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3

év

Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2015. évi szennyvíz-szolgáltatási
tevékenységéről, Edelény város területén
Hálózati adatok:
Szennyvíz gyűjtőhálózat: (gravitációs és nyomásalatti)

70 563 m

Ebből bekötővezeték:

19 463 m

ebből nyomás alatti

9 500 m

Átemelő telep:

9 db

Szennyvíztisztító telepi adatok:
A szennyvíztisztító mű kapacitása, vízjogi üzemeltetési engedély szerint
mechanikai tisztítási fokozatú
900 m3/d
+ 50 m3 települési folyékony hulladék
3
biológiai tisztítási fokozatú
900 m /d
+ 50 m3 települési folyékony hulladék
átlagos hidraulikai terhelése
645 m3/d
maximális hidraulikai terhelése 2 692 m3/d
Szennyvíztelepi laboratóriumi szennyvízminőségi adatok 2014. év:
mért paraméter
lebegőanyag (mg/l)
ammónia-N (mg/l)
össz. N (mg/l)
össz. P (mg/l)
KOI (mg/l)
BOI5 (mg/l)

nyersvíz

tisztított
952,5
80,33
146,42
25,3
1511,5
666,67
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hatásfok
34,33
17,49
31,2
1,32
72,67
32,42

96,40%
78,23%
78,69%
94,78%
95,19%
95,14%

BOI: a víz- és szennyvízminták szervesanyag-tartalmának közelítő értéke, amely a
baktériumok általi oxidációjához szükséges oxigénigény meghatározására szolgáló
paraméter.
Szennyvíztisztító Termelési adatok 2015.év:
Tisztított szennyvíz:
Préselt iszap mennyiség:
Keletkezett rácsszemét:

231 024 m3
968 m3
2 980 kg

Edelény szennyvíztelepre tengelyen beszállított 165 m3

14

Fogyasztási helyek száma:
Gazdálkodó
szervezet:
Lakás:
összesen:
Gazdálkodó
szervezet:
Lakás:
összesen:

193 db
3 017 db
3 210 db
40 715 m3

Számlázott szennyvíz mennyiség:

190 309 m3

Csatornadíjak:
231 024 m3
Gazdálkodó szervezet:
446,- Ft/m3
vízterhelési díj
4,- Ft/m3
Lakossági:
304,20 - Ft/m3
vízterhelési díj
3,90 - Ft/m3
Edelény város gyűjtőhálózati és szennyvíztisztító telepi karbantartások gyakorisága
2015. év
Szennyvíztisztító telepi és hálózati
munkák
Aknatisztítás
Biztosító aljzat hiba
Egyéb villamos hiba
Egyéb villamos hibák
Elektromos hajtómű hiba
Érintésvédelmi mérés
Fedlap csere
Fedlap pótlás
Fővonal /bekötés/ dugulás
Fővonal /gerinc/ dugulás
Fővonal tervszerű tisztítás
Gépészeti berendezések
Hálózat ellenőrzés, felmérés
Házi szv. átemelő hiba
Idegen megrendelésre végzett
szakfelügyelet

üzemelési/karbantartási feladat
Duguláselhárítás, tisztítás
Ivóvíz tolózár aknában szennyvíz
megszüntetés
Olvadóbiztosítékok cseréje
kismegszakítókra
Gépirács épületében villamos szekrény
karbantartása
Villamos főelosztóban hibajelzés
elhárítása
Reci iszap elektromos tolózár hiba
elhárítása.

alkalom
1
1
4
4
1
1

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat,
érintésvédelmi mérés.
Szv. aknafedlap sérült, balesetveszélyes
elhárítása
Aknafedlap hiányzik, beszakadt,
elhárítása
szv. dugulás elhárítása
Szv. dugulás elhárítása
Hálózat mosatás

8
53
79
12

Anoxikus medencékben a keverők
drótköteleinek cseréje.
Átemelők ellenőrzése
Hálózat felmérése
Házi szv. átemelő hiba elhárítása

2
12
12
1

Új szennyvízbekötés szakfelügyelete
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1
4

9

izzólámpás lámpatest hiba
Leszívás elleni védelem hiba
Levegőztetés, gáztalanítás gépi
eszközeinek hibái
Mágneskapcsoló hiba
Mechanikai tisztítás gépi
berendezéseinek hibái
Megszakító hiba
Mélyépítési aknák és műtárgyak
Műszaki tervezési munka
Műszer, távadó hiba
Parkosítás hibái
Rendszeres ellenőrzés, karbantartás,
beállítás
REZSI (Anyagelőkészít,
Telephelyrendez)
Szennyvíz szag
Szivattyúk hibái

Szv.átemelő meghibásodás dugulás

Szv.átemelő tervszerű tisztítás
Technológiai terek tisztítása
Térvilágítás hiba
Új szennyvízbekötés műszaki átvétele

Vezeték javítás

Szakfelügyelet egyéb építési munkához
Kezelőépület világításának karbantartása
Úszókapcsoló nem működik, csere.

2
6
2

Új levegőfúvó beszerelése
Állandóan üzemel az átemelő.
Szv átemelő leállt, elhárítása
gépi rács kiszerelés,
szétszerelés,hibafeltárás, javítás,
öszzeszerelés, beépítés.
fesz. kimaradás elhárítása
Utóülepítő bukóélénél, tömítés javítás.
Utóülepítő kotrószerkezetének
javítása,hegesztése
szennyvíz bekötési terv elkészítése
Bejövő szennyvízmennyiségmérő
meghibásodás.
Szintjelzés hiba.
Gyomírtózás, fűnyírás

6
1
1

UTP kábelek csatornába rendezése.
Üzemelés, rezsi tevékenység
erős szv. szag elhárítása
Használati díj terhére végzett szivattyúk
ki és beszerelése.
Recirkulációs szivattyú meghibásodott
szvt telepi szivattyú dugulás elhárítása
A rendszer föl van telve elhárítása
átemelő megállt elhárítása
Átemelők dugulás elhárítása
Csurgalékvíz átemelő dugulás elhárítása
Szv átemelő dugulás elhárítása
indítási, működési hiba elhárítása
sziv. indítási hiba elhárítása
meghibásodott czv. átemelő vizsgálata,
javítása.
Vész max jelzés megszüntetés
Átemelők takarítása
Technológiai terek tisztítása
Cirkó gépház vízbetörés megszüntetése
Térvilágítás karbantartása
Szennyvízbekötés átvétel.
A recirk. gépházban cső kilyukadt,
vízbetörés jelzés. elhárítása
Bekötő szv vezeték be van szakadva a
járda mellett
Ivóvizes csőtörésnél a szv. bekötővezeték
megsérült, javítása.
Finkei átemelő nyomócső hiba, vezeték
javítás
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5
1
6
2
1
1
2
14
1
12
12
1
1
1
16
9
12
4
78
6
3
5
14
12
12
3
6
7
4
1
1
4

Szv. nyomóvezeték csere, fittingelés
Nyomócső lyukas, javítása palástjavítóval

2
2

Edelény felújítások 2015. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Edelény, külterületen főgyűjtő akna megemelése 1 méterrel

1 305 433 Ft

Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 46.250 típ. szivattyú felújítása

395 374 Ft

Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 41.430 típ. szivattyú felújítása

187 833 Ft

Edelény, Finkei átemelőben 1 db KC 402LE típ. szivattyú felújítása

403 225 Ft

Edelény, szennyvíztisztító
felújítása
Edelény, szennyvíztisztító
szerelési költsége
Edelény, szennyvíztisztító
felújítása
Edelény, szennyvíztisztító
szerelési költsége

telepen, 1 db KC 20.434 tip szivattyú
telepen, 1 db KC 20.434 tip szivattyú ki- be
telepen, 1 db KC 20.434 tip szivattyú
telepen, 1 db KC 20.434 tip szivattyú ki- be

Edelény, Mező út átemelőben 1 db KC tip szivattyú felújítása

204 343 Ft
44 450 Ft
70 485 Ft
44 450 Ft
126 619 Ft

Edelény, Mező út átemelőben 1 db KC tip szivattyú ki - és beszerelési
10. költsége

25 400 Ft

Edelény, Egres út áremelőben 1 db Flygt 3101 tip szivattyú felújítása

262 001 Ft

11.

Edelény, Egres út áremelőben 1 db Flygt 3101 tip szivattyú ki- és
12. beszerelési küöltésge
Edelény, Kenderföldi átemelőben,1 db Flygt CP 3085.182 HT 250 tip
13. szivattyú felújítása
14.

Edelény, Kenderföldi átemelőben,1 db Flygt CP 3085.182 HT 250 tip
szivattyú ki- és beszerelési költsége

Edelény, Bódva úti átemelőben, 1 db KC 04.252.2 F tip szivattyú
15. felújítása
Edelény, Bódva úti átemelőben, 1 db KC 04.252.2 F tip szivattyú ki- és
16. beszerelési költsége
17. Edelény, szvt,1 db KC 08.452 tip szivattyú felújítása
18.

Edelény, szvt,1 db KC 08.452 tip szivattyú ki- és beszerelési költsége

Edelény,Borsodi út 13. és Miklós Gy. út 2. szennyvíz bekötési terv
19. elkészítése
20.

Edelény, szvt,1 db KC 08.432 tip szivattyú felújítása(gysz..0270718)

Edelény, szvt,1 db KC 08.432 tip szivattyú ki és beszerelési
21. kltsége(gysz..0270718)
Edelény, szennyvíztelep, 1 db KC 08.434 tip. szivattyú
22. felújítása(0208010)
Edelény, szennyvíztelep, 1 db KC 08.434 tip. szivattyú ki és beszerelési
23. költség (0208010)
Edelény, szennyvíztisztító telep 1 db ABS RW 4024 A30/8-42EC tip.
24. (gysz.:11111116803) keverő
Edelény, kenderföldi átemelőben 1 db Flygt CP 3085.182 HT 250 tip.
25. (gysz.:0380331)szivattyú karbantartása
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44 450 Ft
302 431 Ft
44 450 Ft
101 803 Ft
44 450 Ft
146 558 Ft
44 450 Ft
317 500 Ft
240 665 Ft
44 450 Ft
158 938 Ft
44 450 Ft
640 646 Ft
148 843 Ft

Edelény, Mező út átemelőben 1 db KS 73 F tip. szivattyú felújítása
26. (gysz.:9707216)

104 013 Ft

Edelény, Mező út átemelőben 1 db KS 73 F tip. szivattyú ki és
beszerelési költség (gysz.:9707216)

44 450 Ft

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Edelény, Borsodi út 13. és Miklós Gy. út 2. szennyvíz bekötés
kivitelezési munka
Edelény, SZTK. Átemelőben 1 db KC 41.430tip. (gysz.:041918 szivattyú
felújítása
Edelény, SZTK. Átemelőben 1 db KC 41.430tip. (gysz.:041918 szivattyú
ki és beszerelési költsége
Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 46.250 tip.
(gysz.:0046917)szivattyú felújítása.
Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 46.250 tip.
(gysz.:0046917)szivattyú felújítása.
Összesen:

1 475 022 Ft
225 044 Ft
44 450 Ft
305 562 Ft
44 450 Ft
7 487 846 Ft

2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 86./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Láthatták a tévé híradásaiban, hogy a számlázás a
szemétszállításnál egy nemzeti céghez kerül át. Azt szeretné megtudni, hogy
várhatóan mikor kerül kiszámlázásra a lakosság részére a májusi hónap, várható-e
csúszás benne, és esetleg a szolgáltató ezt hogyan tudja kompenzálni, illetve a
szolgáltatást mennyire látja biztosítottnak az elkövetkezendő időszakban. Úgy
gondolja, hogy Edelényben viszonylag hosszú idő után egy nyugodt szemétszállítási
rendszer kezdett kialakulni, és jól ki is alakult. Megoldották a zöld hulladékproblémát,
sőt kifejezetten elégedett volt a lakosság a lomtalanítással. Most újabb szolgáltató
jelent meg, jöttek a lakossági észrevételek, hogy egyszerre két hónapot számláztak
ki, ez sokaknak gondot jelentett, probléma volt a szállításokban is. Különösen nagyon
sokan keresték meg panaszokkal a lomtalanítás miatt, amikor azt kérte a szolgáltató,
hogy szedjék szét a bútorokat, amiért most is a sima kukásautó jött, és nem fért be
minden nagyobb feleslegessé vált lom a háztartásoknál. A díjhátralékkal
kapcsolatban az önkormányzattól újabb kompenzációt kér a szolgáltató, melynek az
elszámolását nagyon helyesen vitatják, és nem fogadják el. Most úgy érzi a lakosság
szemszögéből, hogy nem megnyugtatónak találja ezt a rendszert. Nagyon sok kérdés
vetődött fel az új hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatban. A chipek lehetővé teszik
majd annak kiszűrését, hogy ki nem fizeti a szolgáltatást, de mi lesz azoknak a
szemetével, akik nem fizetnek. Ezekre a kérdésekre várt volna valamilyen
megnyugtató választ. Kéri, hogy aki tud, ezekre adjon valamilyen tájékoztatást.
Polgármester: Képviselő úr kérdésének első részére alpolgármester úr válaszol.
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Loj Balázs alpolgármester: A számlázással kapcsolatban biztos információi
nincsenek, de azt gondolja, hogy az átállásnál biztosan lesznek csúszások ugyanúgy,
mint amikor a Zöld Völgy Kft. átvette a szolgáltatást. Elméletileg április 1-jétől az új
Nemzeti Hulladékkezelési Koordinációs és Vagyonkezelő ZRt. végzi a számlázást, ami
nagy könnyebbség lesz az önkormányzatnak, hiszen innentől kezdve az
önkormányzati hozzájárulás megszűnik, tehát az a 12 millió forint, amit fizettek az
elmúlt évben, az már nem terheli az önkormányzatot ebben az évben, valamint a
behajtásban is várhatóak változások. A mostani rendszer szerint, azok a lakosok, akik
nem fizettek, azoktól először megpróbálják adók módjára behajtani NAV eljárás
keretében, és majd ha a NAV lenyilatkozza, hogy behajthatatlan ez a követelés,
akkor átszáll az önkormányzatra, és ezt is az önkormányzatnak kellett eddig állni. A
jövőben, a legjobb tudomása szerint, ez sem fogja terhelni az önkormányzatot.
Tudja, hogy nehéz az átállás a lakosságnak, de azt gondolja, hogy ha a
természetvédelmi, környezetvédelmi szempontokat nézik, akkor egy nagyon hasznos
beruházásnak lehetnek a részesei, és egy hasznos projektnek, amikor hosszú idő
után Edelényben szelektíven gyűjthetik a hulladékot. Biztos benne, hogy ezt is meg
fogják szokni a lakosok. Nem olyan bonyolult a dolog, a vegyes hulladékot, a szürke
kukákat ugyanabban az időpontban fogják elszállítani ezután is, mint amilyen
időpontokban elszállították. A szelektív hulladék elszállításánál pedig két részre
osztották a várost, Edelény I. és Edelény II., az Edelény I. a Bódva kastély felé eső
része, ezek az utcák tartoznak ide, Edelény II. a Bódva másik oldalára eső része, a
finkei, borsodi, állomás, Malomszög környéke. Egész Edelényben páros héten
szállítják a szelektív hulladékot, az Edelény I., a kastély felé eső részéről a páros hét
keddjén, az Edelény II-ből, tehet a Bódva borsodi oldaláról pedig a páros hét
csütörtökjén. Abban bízik, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz a szelektív gyűjtéssel,
hogy ha komolyan veszik és megfelelő szemléletformáló programok lesznek akár már
az iskolák részéről, de úgy gondolja, hogy még a felnőtt lakosság számára egy-két
tájékoztató megéri a fáradtságot, akkor ezzel hosszú távon nemcsak a környezetüket
kímélik, de pénzt is spórolhatnak. Volt alkalma több hulladékudvart megnézni, ahol
olyan komoly technológia van, amit laikus ember el sem tud képzelni, hogy milyen
technológia van a sajókazai telepen is, tehát olyan szinten tudják szétválogatni a
hulladékot, hogy előbb-utóbb akár még nyereségessé is válhat a hulladékkezelés.
Bízik benne, hogy egy jövőbe mutató folyamatnak lettek most a részesei Edelény
városában.
Vártás József jegyző: A napirenddel kapcsolatban három dolgot írt fel, az első a
számlázáshoz kapcsolódik. A rendelkezésre álló információk alapján a Nemzeti
Hulladékkezelési Koordinációs és Vagyonkezelő ZRt. az, aki a jövőben fogja küldeni a
lakosság részére a számlákat. A múlt héten megjelent jogszabály módosítás alapján
annyit tudnak, hogy a jogszabály annyit ír elő, hogy legalább negyedévente
számlázni kell. Konkrét tájékoztatást sem szóban, sem írásban nem kaptak még
arról, hogy a Zöld Völgy Kft. által bevezetett kéthavi számlázás fennmarad-e majd
városunk esetében, vagy esetleg negyedévesre módosul. Úgy gondolja, hogy
legkésőbb ez a jövő hónapban ki fog derülni, de a jogszabály alapján vélelmezi, hogy
negyedéves lesz a számlázás. Ennek van jó és rossz oldala is, de inkább rossz, mert
aki eddig is nehezen fizetette ki a számláját, háromhavit valószínűleg nem is fog
tudni kifizetni. Második pontként a kukakiosztást írta fel, mellyel kapcsolatban sok
észrevétel érkezett.
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Azt szeretné elmondani, hogy az önkormányzatra testált feladatról volt szó, nem az
önkormányzat volt a pályázó, nem ők a közszolgáltatók, ugyanakkor meg kellett
oldani egy feladatot, aminek igyekeztek eleget tenni. Nyilván voltak benne zökkenők,
de úgy látszik, lassan a végére érnek. Ami a legfontosabb információ, hogy a héten
el akarta vinni a megmaradt edényzeteket a Zöld Völgy Kft., amiket nem vettek át.
Annyit sikerült kiharcolni, hogy június 1-ig maradjanak. A mai és a holnapi napon
értesítéseket fognak kivinni azoknak az ingatlanokhoz, akiknek a tulajdonosa még
nem vette át az edényzetet. Ezt a hétfői és keddi napon még megteheti a
hulladékudvarban. Ezt követően az önkormányzat nem fogja tudni garantálni, hogy
Edelényben ezeket az edényzeteket a későbbiek át fogják tudni venni, - vélhetően a
rendszer nehézségeit ismerve, - és menni kell majd érte Sajókazára. Előzetes
levelezgetésből annyit kért a Zöld Völgy Kft., hogy 3 vagy 5 db kukát hagyjon meg az
önkormányzat magának, a többit elviszik. Az látszik, hogy sok olyan ingatlan van,
ahol a felhasználó személye már régen megváltozott, csak nem lett bejelentve. Ezt is
le kell kezelni, ez is nagyszámban fordult elő. Ez az edényzet kiosztás arra jó volt,
hogy felderítsék a teljes felhasználói hálózatot. Annyit itt kiemelne, hogy siralmas és
elszomorító volt, hogy egyes városrészeken, egyes utcáknak a lakói – pl. Egres –
nem voltak hajlandóak átvenni a Zöld Völgy Kft. edényzetét attól való
aggodalmukban, hogy akkor szemétdíjat kell fizetni. Hát a szemétdíjat eddig is fizetni
kellett volna, úgyhogy az eddig nem fizetett díjakat is végrehajtás alá vonják.
Gyakorlatilag attól nem kell félni, hogy nem viszik el majd a szemetet, mert el fogják
vinni attól függetlenül, hogy eddig nem fizetett és esetleg ezután sem fog, de azért
mindenkit arra kérnek, hogy fizesse a díjat. Kéri mindenkinek a közreműködését,
főleg az érintett területnek a képviselőjét, hogy bátorítsák az embereket, vegyék át a
kukákat, mert az egresi városrészen nem tartható fenn az a gyakorlat, hogy a saját 4
m3-es konténerüket tartják kinn és drága pénzen vitetik el, és a jövőben is milliókat
költsenek arra, hogy ezeket a kommunális hulladékokat elszállítassák, amikor itt van
a lehetőség, mindenki ingyen kapja a kukát.
Mindenkit kérnek, hogy vegye át kukákat, mert június elején elviszik a 4 m3-es
konténereket és meg fog szűnni az egresi városrészen is a többi utcához hasonlóan a
4 m3-es konténerekkel történő összegyűjtés.
Fischer Ferdinánd képviselő: A közületekkel, cégekkel kapcsolatban kérdezi, mivel csak a lakosság kapott szelektív hulladékgyűjtő edényt, - hogy akinek van
fizetve egy vagy két tárolója, a cégeknél a szelektív gyűjtés hogyan fog működni,
vagy működhet-e. Tehát vehetnek maguknak kukát és azokat is elszállítják?
Loj Balázs alpolgármester: Egyelőre azt a nem hivatalos tájékoztatást kapták, amit
szeretnének megerősíteni írásban is a szolgáltatóval, hogy ez a projekt, aminek
keretében szelektív hulladékgyűjtő edényeket osztottak ki, és elkezdődött a szelektív
hulladékgyűjtés, ez a projekt a lakosság részére történt, de a szolgáltató cég az első
adandó alkalommal pályázni fog, ha közületeknek, intézményeknek lesz kiírva
pályázat. Az a legfontosabb dolog, hogy az iskolákban is népszerűsítsék a szelektív
hulladékgyűjtést. Faramuci volna a helyzet, ha pont ott nem szállítják el a szelektív
hulladékot, ennek a megoldására olyan javaslatot találtak ki, hogy azok az
intézmények, cégek, közületek, akik átlátszó műanyagzsákban kirakják a szelektív
szemetet, tehát fém, papír és műanyag, akkor ugyanúgy el fogják vinni a szelektív
hulladékszállítási napokon, mint a lakosságtól. Erre ígéretet kaptak. Annyit kell tenni,
hogy bármilyen átlátszó zsákban ki kell rakni a szelektív hulladékot, akkor el fogják
szállítani az intézményektől és a közületektől is.
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Magyar Árpádné képviselő: A szemetes kukák átvételével kapcsolatban jelzi, hogy
az egresi városrész romatelepét végigjárta a lakosokat és két család kivételével
átvették az edényzetet. Elmondja, hogy az a két család, akik nem vették át a kukát,
azok öntözik szét a szemetet, a feleség azt mondta neki, akkor is oda önti le, mert
neki nem adnak munkát, ezért nem tudja miből fizetni a szemétdíjat. Büntetni kell az
olyanokat, akik nem a hulladékgyűjtőbe rakják a szemetet.
Polgármester: Tavaly, akik akart, dolgozhatott Edelényben, ami járni fog, azt meg
is fogja kapni az a család, de olyan nincs, hogy nem veszi át a kukát, meg odaöntözik
a hulladékot, ahová akarják.
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatokról és tapasztalatokról szóló beszámolóra vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a „Beszámoló a
települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról
és tapasztalatokról,és azt – a határozat mellékleteként –
elfogadja.
2./ Képviselő-testület a Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Elnökének 1964-11/2016/IK
ügyszámú és 2016. március 9-ei keltezésű levelében megjelölt
4.035.658,- Ft díjkülönbözet megfizetésének jogosságát
nem ismeri el, és az előterjesztésben részletezett okok miatt
nem fizeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Polgármester két dologról szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, mivel az ülés
elején elsiklott felette. Az egyik tájékoztatás, hogy a Vesebetegek B-A-Z. Megyei
Egyesület 2016. május 18 napján érkezett levelében kéréssel fordultak hozzá, hogy
a vesebetegek egyesületeinek országos találkozójához 10.000 Ft támogatással
járuljon az önkormányzat hozzá. Ezt az összeget a polgármesteri keretből biztosította
az egyesület részére. A másik tájékoztatás, miszerint a munkaterv szerinti következő
testületi ülésük június 23-án lenne, amelynek időpontja módosulna június 30-ra. Az
SZMSZ alapján van lehetőségük az ülés időpontját módosítani.
Ezek után szünetet rendel el.
Szünet után polgármester jelzi, hogy az ülésen jelen van Barta József, a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója. Igazgató urat meghívták a 107-es előterjesztés tárgyalásához, ami az
előterjesztések között az utolsó előtti. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az
előterjesztést, amely „Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett
lovarda kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról” szól, vegyék előre, és
tárgyalják 3. napirendi pontként.
A napirendi módosítás elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
3./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett lovarda kialakításhoz
tulajdonosi jogkört érintő feladatokról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő elmondja, hogy írásban fordult polgármester úrhoz, melyben
kérte az előterjesztés napirendről való levételét.
2016 áprilisában kereste meg polgármester urat írásban kérdéseivel, ami a
választókerülettel kapcsolatos, és szóba került többek között az érintett terület is, és
polgármester úr megküldött tájékoztató levelében, amit a lakossági fórum meghívójával
egy időben megküldött a lakosság részére is, egy mondat szólt erről a lovardáról. Ez így
hangzott; jelenleg egyeztetések folynak az oktatási intézményekkel lovarda
elhelyezésére a területen. A múlt héten, csütörtökön tartott lakossági fórumot a Bódva,
Újtemplom és a Kővágó utcáknál és a lakók e mondat kapcsán annak a véleményüknek
adtak hangot, hogy nem szeretnék, ha azon a területen lovarda épülne.
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Az ezzel kapcsolatos előterjesztés pénteken került elküldésre e-mail-ban, ő vasárnap
este írt egy levelet polgármester úrnak, hogy a lakosság ezzel nem értett egyet, azok,
akik az építendő létesítmény közvetlen közelében laknak, ezért kérte, hogy ezt vegyék
le napirendről, illetve egy másik levélben, amit utána másnap küldött meg, azt kérte,
hogy az érintett lakosságot tájékoztassák a lovardáról, tehát, hogy ott milyen
létesítmény épülne. Kérte azt is, hogy egy lakossági fórum keretében adjanak
lehetőséget, hogy elmondhassák ők is a véleményüket az építendő létesítménnyel
kapcsolatban.
Erről ő sem tudott sok mindent és a lakosság sem, amikor ezt a fórumot tartották, hogy
lovardát szeretnének. A tegnapi nap folyamán polgármester úr kiküldött egy
tájékoztatót az érintett utcákba, melyben tájékoztatta a beruházással kapcsolatban a
lakosságot. Neki az lenne a kérése, hogy Igazgató úr ismertesse részletesen ezt a
projektet, illetve megkérdezi azt is, hogy mennyiben befolyásolná a projektet az, hogy
ha a jövő hét hétfő délutánra összehívásra kerülne egy lakossági fórum, és megoldható
lenne-e, ha kedden egy rendkívüli ülésen döntenének erről a napirendi pontról, amiről a
lakosság véleményét kikérik, lehetőséget adva nekik is, hogy reagáljanak esetleg erre.
Olvashatták a tájékoztatóban, hogy 4 ló lenne ebben a lovardában, és nem állandóan
tartózkodnának ott. A kérdés az, hogy akkor állandó lótartásról nem is beszélhetnek
ebben a lovardában, s leírtak szerint? Szeretné megkérdezni azt is, hogy vizsgáltak-e
más helyszínt ennek a lovardának, esetleg külterületi részt, vagy magánterületet ennek
a létrehozására.
Barta József, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója köszöni a lehetőséget, hogy szót kaphat. Először
tájékoztatást adna az elmúlt több mint fél éves előkészítő munkálatokról, mely úgy
gondolja, fontos ahhoz, hogy tudják, miért erre a helyszínre esett a választás. Annak
nagyon örül, hogy a Miskolci Egyházmegye vezetése Edelényt választotta helyszínül a
lovarda az esetleges építésének, hiszen egy pályázat benyújtása előtt állnak. Ez a
helyszín lehetett volna a megyeszékhely, a megyeszékhelyhez közeli település, vagy
éppen Zemplén északi része, ahol érdekeltségei vannak az egyháznak, de az Önök,
Edelény városába vetett bizalma az Egyházmegyének, a voksot erre tette le, és itt
indulhat meg az építkezés, amennyiben nyer a pályázat. Maga a forrás előteremtése
sem volt egyszerű, illetve a célnak megjelölt forrás előteremtés, hiszen egy határon
átnyúló, magyar-szlovák pályázatról beszélnek, amit két partnertelepüléssel együtt
valósítanák meg, tükörprojektszerűen ezt az elképzelést. Két helyszínen építkeznének a
felvidéken és itt Edelényben, de lovarda építése csak itt Edelényben történne meg, a
másik két helyen már vannak funkciós épületek, tehát ott csak egy kiegészítésről lenne
szó.
Az összköltség mintegy 350 millió forint Edelény városára vetítve. Három célterületet
jelöltek meg, az oktatást, a mindennapos testnevelésbe bevitt oktatást, a lovasterápiás
oktatást, a lovasturizmust. Ez a három jelenik meg majd a pályázatukban, amely
reményeik szerint sikeres lesz, és pozitív elbírálásban részesül. Az oktatás az, ami
kapcsolódik a helyszínhez a képviselő úrnak adott válaszában.
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Az egyik legfőbb probléma, hogy ha felütik a Nemzeti Lovasprogramot, akkor látják azt,
hogy a 10. oldalon megjelenített posztanalízisben az egyik legnagyobb erősség az
oktatás tekintetében a tanulók személyiségformáló hatása, illetve az élethosszig tartó
tanulás lehetősége, a természetközeliség, amit a ló tud biztosítani a gyermekek
számára. Viszont hátrányként megjelenik, és ez az egyik legfontosabb mondat, a diák
és a gyakorlati oktatás térbeli elkülönültsége. Tehát, ha távol van egy lovarda egy
iskolától, akkor csak kiváltságosoknak juthat az a lehetőség, hogy ott ők a mindennapos
testnevelés keretében, vagy szakkör keretén belül lovasoktatásban részesüljenek.
Nagyon intelligens sport a lovaglás, és ők azt szeretnék, ha minden gyerekük, de nem
csak az iskola, hanem a város minden egyes gyermeke igénybe tudná venni és tudná
használni. Tehát a helyszín tekintetében ő maga ezért tartja nagyon fontosnak. Mivel
terápiás lovaglásról is szó van, a rendszeresített életvitelszerű lótartás fel sem merült
ezen a területen, hiszen ezeknek a lovaknak nagyon nyugodt helyet kell biztosítani,
ezért nem itt lennének tartva, hanem ide lennének szállítva, mégpedig Abod területéről,
ahol egy kiváló helyen, mondhatná azt is, hogy a lovak számára paradicsomi
környezetben található meg ezeknek az állatoknak a helye. Egy közös megállapodás
alapján történne meg a lovaknak az átszállítása szinte mindennap, erre a helyszínre.
Bízik benne, hogy ez a város megtartóerejét is fogja növelni, hogy ez az építmény itt,
ebben a városban meg fog épülni, hiszen erre képzéseket tudnának kiírni, többek között
a lovasterápiás oktató, lovasoktató, lovastúra vezető képzést, amelyben egy áthidaló
megoldás lehetne az általános iskola és a gimnázium között, tehát már óvodás kortól
indulhatna ez a program. A területeket illetően elmondja, hogy néztek több területet, de
a közelség és a város által kidolgozott sportkoncepció ezt a területet fémjelezte és ezért
is esett az Egyházmegye választása ebben az esetben Edelény városára. Köszöni a
képviselő-testületnek, a város vezetésének, hogy egy ilyen lehetőséget biztosítottak,
ahol a gyermekeik ilyen körülmények között, 21. századi módon tudnak ebben a
városban élni, és az itthonmaradást segíteni.
Borza Bertalan képviselő kérdezi, mivel az anyagban az szerepel, hogy június 30-ig
kell benyújtani a pályázatot, hogy van-e ennek valamilyen konkrét határideje azon kívül,
vagy hogyan gondolták az ütemezését a pályázat benyújtásának.
Barta József, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója: Mivel egy határon átnyúló pályázatról van szó, ezért most
egy pontos időpont áll rendelkezésükre, ami június 30-át jelent. Ekkorra kell
benyújtaniuk a terveket, a teljes komplett pályázatot, ezért kellett ez a hat hónapos
előkészítő munka, ami kb. napi 6 óra munkaidőt takar. Tehát nem egy olyan koncepció,
amely nélkülözi a végiggondoltságot, márcsak azért sem, mert biztosan tudhatják ebből
a Nemzeti Lovasprogramból, hogy Edelényen halad keresztül az Európa I-es számú
lovastúra útvonal. A partnert úgy találták meg a felvidéken Szlovákiában, hogy ott pedig
Via C
árpátia lovasútvonal megy át, tehát az Európa I-es a Via Cárpátia lovasútvonal
Edelénnyel lesz összekötve, Edelény lesz a központja ennek a BAZ. megyei átkelő
lovasturisztikai túrahálózatnak, túraútvonalnak.
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Polgármester: Igazgató úr által elmondottakat annyival szeretné kiegészíteni, hogy a
Via Cárpátia egy nonprofit szervezet, amelynek a tulajdonosa Kassa megye
önkormányzata és Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzata, tehát ebből is látszik,
hogy egy rendkívül komoly pályázatról, illetve pályázat előkészítésről van szó.
Káli Richárd képviselő: Egy kérdésére nem kapott választ, ez pedig az, hogy esetleg
hétfőn, ha megtörténne egy lakossági fórum, és kedden rendkívüli ülésen döntenének
erről a helyszínről, hogy mennyire befolyásolná a projektnek a sikerességét. Ezt csak
azért kérdezi, mert amikor a lakossági fórumot tartotta, akkor csak egyetlen egy
mondat hangzott el, amit felolvasott, és amit tudtak a lakók, azóta egy kétoldalas
tájékoztatást is kaptak, de szeretné, ha a lakók lehetőséget kapnának, hogy ennek
folytán véleményt tudjanak alkotni.
Barta József, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója: Őket rendkívüli módon szorítja az idő.
Polgármester: Nyilván ez egy nagyon kényes helyzet, hiszen gondolja nem a teljes
három utca összes lakójáról van szó. Azt gondolja, hogy néhány lakó esetleges
kétségeiről van szó. Viszont, ha itt bárki kicsit visszatekint a közelmúltra, az elmúlt
három évre, és egy kicsit előretekint a jövőbe, a következő két-három évre, akkor
láthatja, hogy egy olyan koncepciót sikerült összerakni Edelényben, amelyről nyugodtan
kijelenthetik, párját ritkítja még országos szinten is. És itt félreértés ne essék, az a
sport- és szabadidő központ, ami a gimnázium és az általános iskola mögött épül
folyamatosan, ahol holnap lesz az uszodának az alapkő letétele, amiben a kivitelezési
munkák elkezdődtek, tehát félreértés ne essék, tudja jól nagyon sokan a
stadionépítések ellen vannak, de ők nem stadiont építenek. Egy olyas sport- és
szabadidőközpontot építenek és fognak létrehozni, illetve már részben létrehozták,
amelyre úgy gondolja, hogy büszke lehet minden edelényi. Ebben a komplexumban,
amelybe természetesen beleérti a Szent Miklós Általános Iskolát és a Szent János
Gimnáziumot is és a sport- és szabadidőközpontot, tehát ebben a komplexumban
minden edelényi, vagy Edelényben tanuló gyermek és diák olyan lehetőségekhez fog
jutni, amely lehetőségek nagyon ritkák ebben az országban. Lesz úszásra lehetősége,
lovaglásra, bármely labdasportra, bármely atlétikára, teremsportra, minden itt lesz.
Igazgató úr is félmondatban említette – nem is csak kiemelve a lovardát, a
lovasturizmust, a lovasoktatást, hanem ez így komplexen együtt, ő is azt gondolja, hogy
egy rendkívül erős lakosságmegtartó erő lesz. Folyamatosan bővül ez a komplexum, és
van még néhány elem, amely még hátra van, ezt is meg fogják előbb-utóbb építeni.
Visszatérve a konkrét felvetésre, kristálytisztán érti képviselő úr problémáját is ebben az
ügyben, nyilván ő az ottani lakosság érdekét próbálja képviselni és védeni, viszont ő is
azt gondolja, hogy ez most egy olyan kérdés, amelyben „nem játszadozhatnak” azzal,
hogy itt most összehívják a lakosságot és akkor abból bármi történhet. Elég, ha egy
olyan lakó van, aki márpedig meg fogja makacsolni magát, mert ő olyan, természetesen
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nem tudja kiről is lehet szó, - és akkor felboríthatja ezt az egész elképzelést, ami soha
többé nem fog visszatérni lehetőségként.
Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben a polgármester van a legnehezebb helyzetben,
ő viszont felmeri vállalni. A lakosság egy része nagyon fogja szidni, de ő azt javasolja,
hogy most ne tartsanak lakossági fórumot, és azt kéri a képviselő-testülettől, szavazzák
meg ezt az előterjesztést, illetve határozati javaslatot, és adjanak zöld utat ennek a
pályázatnak a benyújtásához.
Ezek után most szavaznak Káli Richárd képviselő úr indítványáról, mely szerint vegyék
le az előterjesztés további tárgyalását napirendről.
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést.
Képviselő-testület az előterjesztés levételének javaslatát – 12 képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elvetette.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság javaslatát
ismertette, mely szerint javasolják a pályázat benyújtásának kérését az intézmény felé,
és nagyon örülnek annak, hogy az Edelényben élő családok, fiatalok szabadidős
tevékenységét, egészséges életmódját segítené, ha megvalósulna, ami még munkahelyeket is teremtene és ez mind pályázati pénzből valósulna meg.
Polgármester: A lovardának van egy területigénye, de az oktatási intézményükhöz
közel nincs sem magán, sem önkormányzati, sem állami tulajdonú terület, ahol ezt
meglehetne valósítani, csak és kizárólag külterületen. Külterületen viszont abban a
pillanatban maga után vonná a művelésből való kivonást, a megvásárlást, stb. Nem
tudja, hogy ez a pályázat ad-e egyáltalán lehetőséget ingatlanvásárlásra, a művelésből
való kivonásra, ami rendkívül jelentős költség, nem beszélve arról, hogy hihetetlen
mértékben elnyújtaná az előkészítést, kvázi ez azt jelenti, hogy ez a pályázat már
hamvába hullna ebben az esetben. Abban is biztos, hogy azok a lakók, akik most
tiltakoznak esetleg ez ellen, a beüzemelés után egy fél évvel már teljesen meg fognak
nyugodni.
Loj Balázs alpolgármester: Ez valóban egy kényes kérdés, hiszen képviselő úr tegnap a
bizottsági ülésre is eljött és tolmácsolta nagyon helyesen és korrekten az
ellenvéleményeket, a körzete lakóinak a véleményét. Valóban, hogy ha vannak
kétségek, ellenvetések, akkor jó, ha beszélnek róla és áttárgyalják ezt a dolgot. Prokontra elhangzottak érvek a bizottsági ülésen is, és most úgy látja, hogy nincs miről
beszélgetni igazán, ez eldöntendő kérdés, ha akarnak lakossági fórumot, ha nem. Csak
az a kérdés, hogy megvalósítják-e vagy nem, és teljesen mindegy, hogy a jövő héten
döntenek róla. Igazgató úr elmondta, hogy ez több mint egy félév előkészítő eredménye
az, hogy ez az előterjesztés itt van, és hogy a tervek elkészültek. Látta, hogy nagyon
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komoly látványtervek készültek. Úgy gondolja, hogy június 30-ig, aki tisztában van az
építészeti tervezési folyamatokkal, nem lesz másik helyszínen, főleg úgy nem, hogy
művelési ágból kivonják. Csak az a kérdés, hogy megvalósítják, vagy nem. Képviselő úr
jelezte, hogy van néhány ember, nekik a megnyugtatására mondaná személyes
tapasztalatát, hogy az ő édesapja Tiszadobon egy tehenészeti telep mellett lakik, és
kerítésük között 20 méternyi különbség van, és hangsúlyozza, hogy nem lovak, hanem
tehenek, és nem négy, hanem 200 db. Úgy oldották meg nagyon ügyesen és
esztétikusan, hogy az istálló és a lakott területek közé gyorsan növő, sűrűn beültetett
nyírfaerdőt ültettek, amely azon kívül, hogy szép és elnyeri az összes zajt, viszont
semmiféle szaghatás nincs. Ezt a lakók megnyugtatására mondta el, és arra kéri a
képviselő-testületet a városvezetést, polgármester urat és a projektekkel,
városszépítéssel foglalkozó szakembereket, hogy ha sikerülne keresztülvinni mindent, és
létrehozzák ezt a lovardát, akkor gondolkodjanak előre, és a kialakított lovarda és a
lakóterületek közé fasoros megoldással, bozóttal, cserjékkel betelepítve városszépítési
szempontból is jó megoldás. Javasolja, hogy ebbe az irányba menjenek el, és
támogassa a képviselő-testület ezt az előterjesztést.
Csabai Gyula képviselő: Nagy örömére szolgál, hogy itt lehet előttük ez az
előterjesztés, hiszen az előző képviselő-testület, illetve az akkori Városfejlesztési
Bizottság rengeteg munkát, időt és energiát tett abba, hogy ez a turisztikai projekt, ami
annak idején nem volt nyertes, előkészítésre kerüljön. Ennek a turisztikai projektnek
része volt ez a lovarda, igaz nem ezen a helyszínen, hanem egy másik helyszínen, de
látva a terveket, azt gondolja, hogy nem sok minden változott az akkoriakhoz képest,
melyek két évvel ezelőtt elkészültek. Akkor is úgy gondolkodtak, hogy megpróbálják
valamilyen szinten – és ezt a lakosság megnyugtatása végett mondja – leválasztani
magától a lovarda résztől, amely egyébként akár közösségi térként is funkcionálhat, és
nem feltétlenül itt lovardára kell gondolni, hanem különböző rendezvényekre,
leválasztva a lovakat. A tervező is úgy készítette el az épületet, hogy amennyiben
lehetséges, itt a lakosságot kíméljék a szaghatásoktól, de ahogy alpolgármester úr és
igazgató úr is elmondta, négy ló lesz, és ahhoz le kell menni a lovardába, hogy négy
lónak a szagát érezni lehessen. Ha nem lesz ott folyamatosan a négy ló, hiszen naponta
hozzák, viszik őket, nem gondolja, hogy hosszú távon problémát jelenthet, vagy
jelentene. Úgy gondolja, hogy nemcsak a múlt miatt, a jövő miatt sem szabad
elengedni ezt a pályázatot, hiszen a pozitív hatásairól igazgató úr beszélt, polgármester
úr pedig elmondta, hogy az, amit itt az elmúlt időszakban a városban összeraktak
sportkomplexum, illetve kiszolgáló létesítmények terén, az talán egyedülálló itt a
környéken. Ehhez kapcsolódhatna a lovarda, amelynek valóban így együtt óriási
megtartóereje lehet a város lakosságára, illetve a fiatalokra nézve, nem beszélve arról,
mert jó maga is tudja, hogy rengetegen járnak el lovagolni, illetve gyerekeiket
lovagoltatni akár Miskolcra, akár Szirmabesenyőbe, Aggtelekre, vagy mondhatná
Abodot. Ezeknek a szülőknek mindenképpen könnyebbséget jelent majd az, hogy ha
majd ezt a szolgáltatást Edelény városban vehetik igénybe, hiszen ezzel időt, energiát
spórolhatnak meg. Arra kéri képviselőtársait, hogy támogassák a javaslatot, hiszen
ahogyan elhangzott, ez egy vissza nem térő lehetőség, egy korábbi jól előkészített
anyagról van szó, amiről azt gondolja, hogy egy kicsit át kellett dolgozni és helyre
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kellett rakni, ebbe a pályázati formába kellett önteni, hiszen ez hosszú távon biztos,
hogy a város épülését szolgálja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A tegnapi bizottsági ülésen
erről az előterjesztésről hosszasan beszéltek, ami igazán nem is vita volt, mindenki
egyértelműnek vette, hogy lovarda létesülhet Edelényben. Egyedül egy dologban voltak
kérdéseik, ez is az információ hiánya miatt, a helyszínen elmélkedtek, hogy a megjelölt
helyen volna-e a legjobb, vagy nem. Úgy gondolja, hogy most igazgató úrtól megkapták
a választ, hogy nincs más lehetőség, a pályázatot azért hozták ide, mert ez a helyszín
adott, hogy ott legyen. A bizottság gondolkodott azon, hogy nem lenne-e jobb olyan
helyen, ahol nagyobb zöldfelület van, tehát más területen, de úgy látja megkapták rá a
választ, nem sok értelme van ezen vitatkozni, döntést kell hozni.
A lakosság tájékoztatását nagyon fontosnak tartja. Úgy gondolja, hogy itt a pályázatra
való gyors beadást és az egyéb előkészítő munkák miatt nekik meg kell hozni a mai
napon a döntést, és ezt a lehetőséget nekik nem szabad elodázni, vagy eljátszani, ha
ilyen lehetőséget kaptak meg kell ragadni az alkalmat. A maga részéről maximálisan
támogatja a pályázatot, és örül, hogy egy ilyen lehetőség kerülhet Edelénybe.
Káli Richárd képviselő: Ő lenne a legboldogabb, ha igaza lenne minden
hozzászólónak, és egy félév után elfogadná a lakosság ezt a lovardát. Hangsúlyozza,
hogy sem a lakóknak, sem neki nem az a problémája, hogy lovarda épül, egyedül a
helyszín volt az, ami vitát váltott ki a lakosság körében, főleg azért mert a kisvasúti
töltés másik oldalán 30-40 tehén is van, és az uralkodó széljárás északi, és azért annak
az illatát is érzik az ott élők, ami minden lakossági fórumon szintén probléma. Erre
gondolták az ott lakók abból az egy mondatból, hogy ott lovarda épül, mert semmi
konkrétumot nem tudtak, hogy a szaghatást ez fokozni fogja. Úgy gondolja,
kötelessége volt tájékoztatni a képviselő-testületet, polgármester urat erről a lakossági
észrevételről. Ő is nagyon nehéz helyzetben van, minden esetre a jövő héten a jövőbeli
viták elkerülése érdekében tartani fog abban a három utcában lakossági fórumot, ahová
meghívná polgármester urat és igazgató urat is. Hangsúlyozza nem vitatkozni, hanem
ismertetni a tényeket és elkerülni az utcákból érkező vitás kérdéseket. Egyeztetnek
majd időpontot, hogy mikor alkalmas, de tartana egy fórumot, ahová várná szeretettel
akár képviselőtársait is. Meghívót igazgató úrnak mindenképpen küldeni fog. Annyit
szeretne még kérni ebből okulva, hogy ha a jövőben információ van egy ilyen beruházásról, az érintett képviselőt a hivatal tájékoztassa, hogy megelőzzék az ilyenfajta
fölösleges huzavonát és időben tudjanak lépni a képviselők akár a lakosság
tájékoztatásában, akár visszajelzést is tudjanak erről adni.
A maga részéről a lakosság véleménye miatt tartózkodni fog a szavazáskor, furcsa a
helyzet, de várja a döntést és a maga részéről el fogja fogadni.
Borza Bertalan képviselő: A lakossági aggodalmakat ő egy kicsit másképp közelítené
meg. Ha jól emlékszik, 2010 után az országgyűlés úgy döntött, hogy igyekszik
törvénnyel is támogatni, hogy Magyarországon visszaállítsa a háztáji gazdálkodást, a
háztáji tevékenységeket. Ennek egyik eredménye az, hogy ha valaki úgy dönt
Edelényben, hogy ő lovat akar tartani, akkor lovat fog tartani. Nincs az
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önkormányzatnak olyan lehetősége egy bizonyos értékig, illetve nagyon korlátozottan,
hogy ezt meggátolja, sem sertésben, sem juhra, sem tehénre, de sorolhatná tovább.
Nyilván, ha akkora mennyiség van és a környezeti hatásokra az állattartás nem
megfelelő módon van biztosítva, akkor az önkormányzat ez ellen tehet intézkedéseket.
Tehát nézzék egyszerűen; ha valaki úgy dönt a Kővágó utcán, hogy ő négy lovat akar
tartani, akkor mi történik? Semmi, négy lovat fog tartani. Az látszódik a tervekben a
szerkezeti kialakításokból, hogy ez egy korszerű technológiára fog épülni.
Alpolgármester úr tett említést arról, hogy ma már olyan állattartó telepeket lehet
létesíteni, ahol a szaghatást le lehet csökkenteni. Elég sokat jár Németországba a
munkájából kifolyólag, és Bajráttól 6 km-re egy településen a szomszéd családi háznál
50 tehenet tartanak, és nem lehet semmit hallani, sem érezni. Tehát az, hogy egy
állatnak van-e gazdája, és van-e gondos gazdája, gondját viseli-e, az meghatározza
nemcsak az állatnak a jólétét, hanem a környezetnek is a minőségét.
Úgy gondolja, hogy itt biztosan lesz gazdája a területnek, ő mindenképpen támogatni
fogja ezt, és szeretné meg is élni, hogy itt lovarda működjön, és hosszú éveken
keresztül fenntarthatóan működjön.
Magyar Árpádné képviselő az előterjesztést támogatni fogja, örül, hogy ez az
előterjesztés idekerült, és el tudná ezt a lovardát több lóval is képzelni, hiszen vidéki
városban élnek, régen is volt sok tehén, ló, sertés nem csak a falvakban. Az egresi
részen még egy tehenészetet is el tudna képzelni. Annak örülne, ha Edelényben még
többen tartanának állatokat. Bízik benne, hogy a pályázaton nyerni fognak.
Béres Tibor képviselő elmondja, hogy képviselőtársa által szervezett lakossági fórumon
személyesen is részt vett, ahol a lakosok panaszával ő is szembesült. Az a javaslat,
miszerint csináljanak lakossági fórumot, el lett utasítva, ez egy picit zavarja, és azért is
kért szót, hogy ezt a lehetőséget sajnálja, amiért elmulasztják, mert szerinte, ha egy
hathónapos projektről már szó van, akkor az a pár nap nem jelentett volna problémát.
Szeretne csatlakozni mindenképpen képviselőtársa azon kéréséhez, hogy a
későbbiekben, ha ilyen lehetőségek vannak, akkor próbálják bevonni a lakosságot a
döntésbe, és ne hozzák magukat ilyen kényelmetlen helyzetbe. Úgy érezheti egy-két
lakó, hogy felettük döntöttek.
Polgármester: A vita során fölrémlett benne egy kb. 3 évvel ezelőtti lakossági fórum.
Azt akkor valakik a sporthoz kapcsolva a Művelődési Központban szervezték meg.
Természetesen elment ő is. Félreértés ne essék, Káli és Béres képviselő urak, nagyon
szívesen elmegy akár kedden, akár szerdán a lakossághoz, nem szokott megijedni a
vitáktól, de fölrémlik benne újra az a lakossági fórum, ami rendkívül durván indult vele
szemben, és kapott ott anyait, apait, hideget, meleget. Sokan itt vannak, akik jelen
voltak azon a lakossági fórumon, és csodák csodája, egy félévre rá már senki egy szót
sem szólt, mindenki „eldugult”, aki ott éppen arra készült, hogy „lefejezzék,
felakasszák” a sporttelep miatt. Hasonló szituációnak érzi ezt a dolgot is. Hangsúlyozza,
szívesen elmegy, de abban nem óhajt részt venni, hogy egy olyan lakossági fórumnak
legyen a részese, mint amilyen volt a Művelődési Központban. Ha ez olyanná fog fajulni,
abban a pillanatban el fog jönni, mert azt gondolja, hogy ez nem erről szól.
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Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A lakossági fórumnak ő
sem érzi most jelentőségét, emellett a lakossági tájékoztatás úgy érzi nagyon fontos, de
úgy gondolja, hogy őt és a képviselőtársait a döntésben nem fogja befolyásolni.
Megérti a lakosság véleményét, és hogyha olyan dolog alakul ki, ketten, hárman, vagy
többen nem szeretnék ebben a helyzetben ezt a lehetőséget, úgy gondolja, fel kell
vállalni, és azt fogja mondani, márpedig igen. Nincs jelentősége emiatt ezt az
előterjesztést elnapolni.
Káli Richárd képviselő: Jelezte, hogy nem vitára számít, hanem beszélgetésre, és
hasonlóképpen gondolja, ha vita lesz, akkor rövidre fogják zárni a fórumon. Ő csak
lehetőséget szeretne adni a lakosságnak, akik megtisztelték, hogy kijöttek, elmondták a
véleményüket. Vitát abszolút nem szeretne. Tehát, ahogyan elhangzott, hogy támogatni
fogja a képviselő-testület, ott már tényekről fognak beszélgetni, nem halasztásról, nem
vitáról, csak azt szeretné, ha esetleg valamilyen aggály felmerülne a lakókba, abban a
pillanatban rövidre lehetne zárni.
Amennyiben vita lesz, kérni fogja, hogy fejezzék be a fórumot.
Polgármester kéri képviselő urat, hogy akkor most egyeztessen igazgató úrral, és
majd vele is a lakossági fórum időpontja tekintetében. Úgy gondolja, igazgató úr sem
zárkózik el attól, hogy elmenjenek és beszéljenek a lakossággal.
Borza Bertalan képviselő: Újabb hozzászólásra az késztette, amit Béres Tibor
képviselőtársa mondott, hogy nem szeretne a lakosság feje felett dönteni. Bízik benne,
hogy eddig sem a lakosság feje felett döntöttek, hanem a lakosság érdekében, ami
jelentős dolog. Úgy dönteni egy közösség érdekében, hogy az mindenki számára
kedvező és megfelelő legyen, szerinte nem lehet, sem elvárni tőlük, sem hogy a
hozzászólása, döntése mindenki számára tetsző legyen. Az aggodalmakról annyit, hogy
igen, sok minden lehet zavaró. Jól emlékszik, amikor a Görögkatolikus templom
megépült, elég sokan panaszkodtak a Borsodi út 2-4 társasház lakói közül a
harangszóra. El tudja képzelni, hogy zavaró lehet, amikor éjszakás műszakból hazajövő
alszik, és megszólal a déli harangszó tőle 12 m-re. De nem gondolná, hogy ettől a
templomokat ki kellene rakni külterületekre, mert hanghatással terheli a környezetét. Itt
egy nagyobb érdek mozog, az, hogy településünkön ez egy komoly beruházás, és egy
komoly sportkomplexum részeként valósuljon meg, és gyermekeik részére egy olyan
sportolási lehetőséget tudjanak hosszú távon biztosítani, ami eddig nem volt. A maga
részéről támogatni fogja az előterjesztést.
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Véleményével lehet, hogy most rossz pontot fog
szerezni Edelény lakossága körében, de az a véleménye, hogy a képviselők azért
vannak itt, hogy erről döntsenek. A lakosságot tájékoztatni kell, de nem bevonni
dolgokba. Most az Egresen kialakul az ipari park, aminek a területét kijelölték, és ha
most 10 fő aggodalmát fejezi ki, akkor nem fog megépülni egy nagyüzem, mi fog ott
történni, mindenki oda fog állni, hogy szeretne ellenállni az üzem létrehozásának?
Edelénynek a fejlesztésével akkor ki fog foglalkozni, és egyáltalán hogyan fognak
elszámolni, hogy miért vannak itt. Úgy gondolja, hogy Edelény lakosságát tájékoztatni

67

kell, de nem gondolná azt, hogy nekik bármibe is bele kellene egyezni. A képviselőtestület minden törvényesen végez, minden törvényt betart.

Polgármester mélyen egyetért képviselő asszonnyal.
Béres Tibor képviselő: Képviselőtársa megemlített a hozzászólásával kapcsolatban egy
dolgot, amit szeretne tisztázni. Azt mondta, hogy egyesek úgy érzik, vagy úgy
érezhetik, nem azt mondta, hogy mindenki, ezt is feltételes módban mondta, és ez nem
fogja befolyásolni a döntését, hogy mire fog szavazni. A másik pedig, hogy nem azt
kérte ő sem, hogy a lakosság döntsön, csak annyit kért, ha lehetőség van rá, akkor ne
az események után tájékoztassák őket, hanem előtte.
Polgármester – mivel több hozzászólás nem volt – a napirend felett a vitát lezárja.
Néhány gondolatot szeretne elmondani Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony
véleménye nyomán. Maximálisan egyetért azokkal a dolgokkal, amit képviselő asszony
elmondott. Ugyanúgy, mint a magyar országgyűlés tagjait a magyar emberek
megválasztják. Onnantól kezdve a magyar emberek felhatalmazása alapján az országgyűlési képviselők döntenek a jogszabályokról, törvényekről. Ugyanígy az edelényi
képviselő-testület minden tagja a lakosság felhatalmazása alapján dönt Edelény várost
érintő mindenféle kérdésről. Nem mond újdonságot, amikor azt mondja, hogy ennek a
képviselő-testületnek az összetétele rendkívül heterogén. Az ő polgármestersége óta,
2002 óta ilyen heterogén összetételű testület még nem volt. Hogy mennyire a lakosság,
és mennyire Edelény érdekében dolgoznak folyamatosan, össze lehet számolni, hogy az
elmúlt másfél év alatt, amióta ez a képviselő-testület megalakult, nagyon sok ülést
tartottak, rengeteg napirendi pontot tárgyaltak, nézzék meg a szavazatok 98 %-a
abszolút 12 igennel történt. Gyakorlatilag azt tudja mondani, hogy szinte teljes
egyetértésben a testület összetételétől függetlenül. Mit bizonyít ez? Egyetlen egy dolgot
bizonyít, hogy semmi olyan előterjesztést a képviselő-testület nem tárgyalt, amely nem
a város, a lakosság érdekét szolgálta volna, hanem a fordítottját.
Végezetül köszönetét fejezi püspök atyának, amiért ezt felvállalta, természetesen
köszönetét fejezi ki igazgató úrnak és minden munkatársának, aki részt vett ennek a
pályázatnak az előkészítésében. Bízik abban, hogy sikeres lesz a pályázat, és abban is,
hogy ezzel egy olyan várostörténelmi jelentőségű dolgot valósítanak meg, amely
nagyon hosszú évtizedekre a város lakosságának, gyermekeinek csak és kizárólag a
javát fogja szolgálni.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett
lovarda kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett lovarda
kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény
belterület 1133/23. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanon a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Művészeti Iskola által pályázati támogatás
igénybevételével létesítésre tervezett lovarda megvalósítását
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ A megvalósítás érdekében az ingatlan V-2 (vízgazdálkodási terület)
övezetének építési övezetté történő átminősítésével a jogszabályi
feltételekhez és a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola pályázati feltételeihez való
illeszkedés esetén e g y e t é r t .
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: polgármester
3./ A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Miskolci Egyházmegye lovarda létesítésére irányuló támogatási
kérelmének eredményes elbírálása esetén az 1133/23 hrsz-ú ingatlan
a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola részére használatba átadásra kerüljön 50 év
időtartamra.
Határidő: nyilatkozattétel támogatási kérelem benyújtásának
időpontja
használati megállapodás megkötése: pályázat elbírálást
követő 30 nap.
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Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, osztályok
4./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 87./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
5./ Napirendi pont tárgya:
A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy a kolónia felszámolás I.
ütemére 20 millió forint van betervezve a maradvány felhasználásából. Kérdése, hogy
az első ütem mit takar, melynek a megválaszolása a lakóknak a megnyugtatására
szolgálna.
Polgármester: Nem mond újdonságot azzal, hogy ha azt mondja, a kolónia épülete
Edelény szégyene. Jó néhány évvel ezelőtt aljegyző úrral megpróbáltak ennek az
épület felszámolásnak nekimenni, ez jó tíz éve történt. Természetesen minden adatot
kigyűjtöttek, minden tulajdonost, stb., hihetetlen „mennyiségű” tulajdonost találtak a
tulajdoni lapokon. A 15 lakásnak némi túlzással legalább 180 tulajdonosa volt.
Emiatt, és az akkori pénzügyi lehetőségek miatt sajnos el kellett vetni ezt a dolgok. A
kolónia épület sorsa azóta is fel-fel cseng, legutóbb Béres képviselő úr vetette fel,
azelőtt, amikor az egyik pályázatról beszéltek, és most a pénzmaradvány kapcsán,
amikoris osztályvezető asszony tájékoztatta, hogyan állnak a pénzmaradvánnyal. Azt
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javasolta, hogy kezdjék el a kolóniát felszámolni. Nyilván most nem látják, hogy
ehhez mennyi pénz szükségeltetik majd, de legalább I. ütemben kezdjék el, és
azokat a tulajdonosokat, akik életvitelszerűen ott élnek jelen pillanatban is,
természetesen őket el kell helyezni majd. Egy picit már más azoknak az ott lakóknak
a sorsa, akik albérletben vannak ott, de természetesen megpróbálnának róluk is
lehetőségeik szerint gondoskodni. Nyilván azok a tulajdonosok, akik életvitelszerűen
nem ott laknak, azokkal úgymond nincs tennivalójuk. Tehát fel fogják méretni a
kolónia tényleges statikai állapotát. Azt sem tartja kizártnak, hogy az építéshatóság –
természetesen nem az edelényi – esetleg bontási kötelezettséget rendel el, nem
valószínű, de nem zárható ki, viszont az egészen biztos, hogy most első körben a
tulajdonosokat fel fogják szólítani a jogszabályban is meghatározott jó gazda
kötelezettségére, hogy az épület karbantartását végezzék el. Így fognak elindulni a
kolónia felszámolásával, és azt gondolja, hogy ez az összeg, amennyiben elfogadja a
képviselő-estület, akkor ténylegesen az a felét, vagy a kétharmadát fogja jelenteni,
nem tudni, de elindulnak vele, és ha sikerül legalább az egyik felét kiüríteniük, akkor
azt azonnal el is fogják bontani.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a2015.
évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2015. évi maradvány-felhasználását az alábbiak szerint
fogadja el.
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Edelény Város Önkormányzatnak
2015. évi költségvetési maradványa
Adatok ezer Ft-ban
Intézmény

Maradvány

Kötváll.
terhelt

Előzetes
kötváll.
terhelt

Kötváll.
nem
terhelt

Pénzma
radvány
elvonást
követően

Edelény Város
Önkormányzata
Közös
Hivatal

Önk-i

266.700

16.700

3309

603

Mátyás Óvoda
és Bölcsőde

249

Műv. Központ,
Könyvtár

714

361

270.972

17.664

Összesen

23448

226.552

Kötváll. nem
terhelt
maradvány
jóváhagyása

2016 évi
ktg.

Kötváll. nem terhelt
maradvány megoszlása

vetésben
tervezve

Működési

Fejlesztési

229.860

229.860

140.000

54.572

35.288

229.860

229.860

140.000

54.572

35.288

2706

249

353
23.448

229.860

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 31/2016.(II.11.)
önkormányzati rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány összegét 130.972
eFt-tal növeli. Ezzel egyidejűleg 30.000 eFt-tal csökkenti az átvett működési
célú pénzeszközöket, 18.061 eFt-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát.
Az általános tartalék összegét 23.572 eFt-tal növeli, míg 21.363 eFt a
beruházások előirányzatát, 13.925 eFt fejlesztési céltartalékot képez.
Finanszírozási célú előirányzat 23.448 eFt-tal nő, míg a személyi
előirányzatoké 603 eFt-tal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül:osztályok
6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 89./ sorszám alatt.)
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Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (II.11.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az
a) 1.350.536
b) 1.608.449
c)
257.913
d)
371.500
e)
113.587

önkormányzat 2016. évi költségvetését
eFt költségvetési bevétellel
eFt költségvetési kiadással
eFt költségvetési hiánnyal
eFt finanszírozási bevétellel
eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.”
2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 43.607eFt általános, és 1.200 eFt
fejlesztési céltartalékot állapít meg.

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
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 való kifüggesztéssel 2016. május 26. napján.
Vártás József

jegyző
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1. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
1. me llé kle t a 3/2016. (II.11.)) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz at 2016. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge

3/1 oldal

B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban
Ö nkorm.

Cím

3/2016.
(II.11.)
1.

Ö nk. Hivatal

Inté z mé nye k

2016. össz e se n

Köz é p távú te rve z é s

Be vé te li jogcíme k

I. Működé si c. tám. államh.-on be lülről

12/2016.
(V.26.)

3/2016. 12/2016. 3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.) (II.11.) (V.26.)

2019.

651 316

692 485

701 396

785 135

715 424

722 438

739 776

242 318

241 485

242 318

246 315

248 730

254 699

1.2

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

115 711

115 711

115 711

115 711

118 025

119 182

122 043

1.3.1

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

271 189

280 994

271 189

280 994

276 613

279 325

286 028

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.

1.6
2.

Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.
II. Köz hatalmi be vé te le k

82 226

2018.

241 485

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

39 656

2017.

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

1.4

10 424

12/2016.
(V.26.)

1.1

1.3.2

10 424

3/2016.
(II.11.)

18

18

18

18

18

19

19

11 558

12 638

11 558

12 638

11 789

11 905

12 190

0

2 945

0

2 945

0

0

0

11 355

37 861

10 424

10 424

39 656

82 226

61 435

130 511

62 664

63 278

64 797

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

150 000

153 000

154 500

158 208

2.1

Iparűzési adó

125 000

125 000

125 000

125 000

127 500

128 750

131 840

2.2

Gépjárműadó

20 700

20 700

20 700

20 700

21 114

21 321

21 833

2.3

T alajterhelési díj

2 800

2 800

2 800

2 800

2 856

2 884

2 953

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

1 500

1 530

1 545

1 582

50 533

50 533

262 957

262 957

266 420

269 032

275 489

3.

III. Működé si be vé te le k

846

846 211 578 211 578

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

100

100

100

100

102

103

105

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 500

5 500

300

300

64 307

64 307

70 107

70 107

71 509

72 210

73 943

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 350

6 350

430

430

1 162

1 162

7 942

7 942

8 101

8 180

8 377

3.4

T ulajdonosi bevételek

28 371

28 371

28 371

28 371

28 938

29 222

29 923

3.5

Ellátási díjak

122 658 122 658

122 658

122 658

125 111

126 338

129 370

3.6

Kiszámlázott ÁFA

31 383

31 691

32 452

3.7

ÁFA visszatérítése

3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

1 275

1 288

1 318

10 212

10 212

116

116

20 440

20 440

30 768

30 768

1 761

1 761

1 761

1 761

1 250

1 250

1 250

1 250

3/2 oldal

Ö nkorm.
Cím

3/2016.
(II.11.)
4.

IV. Fe lhalmoz ási be vé te le k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3
4.4
4.5

Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése
Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről

5.
5.1
5.2

V. Átve tt pé nz e sz köz ök
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.

Ö nk. Hivatal

VI. Finansz íroz ási be vé te le k

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

12/2016.
(V.26.)

2016. össz e se n

Köz é p távú te rve z é s

3/2016. 12/2016. 3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.) (II.11.) (V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

2017.

2018.

61 117

61 510

156 504

115 785

96 457

32 743

32 350

32 743

20 540

10 769

10 890

28 767

28 767

28 767

135 964

105 016

85 567

61 117

61 510

32 350

28 767
90 755

90 934

90 755

90 755

0

179

1 003 721 1 045 462

0

0

0

11 270

0

0

0

0

0

2019.

90 755

90 934

92 570

93 478

95 721

90 755

90 755

92 570

93 478

95 721

0

179
1 383 918

1 355 232

1 365 651

11 270 251 234 293 804 1 266 225 1 350 536

270 000

370 000

0

0

1 500

1 500

271 500

371 500

119 732

86 363

76 485

70 000

170 000

0

0

0

0

70 000

170 000

56 398

39 383

34 198

70 000

70 000

70 000

70 000

56 398

39 383

34 198

6.1.5

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.

0

100 000

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

200 000

200 000

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

130 000

130 000

6.2.2

Maradvány igénybevétele

70 000

70 000

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

Inté z mé nye k

Be vé te li jogcíme k

0

100 000

0

0

0

201 500

201 500

63 334

46 980

42 287

130 000

130 000

0

0

0

71 500

71 500

63 334

46 980

42 287

11 270 252 734 295 304 1 537 725 1 722 036

1 503 650

1 441 595

1 442 136

0

0

1 500
1 500

1 500
1 500

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

1 273 721 1 415 462

11 270
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Ede lé ny Város Ö nkormányz at 2016. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
KIADÁS O K

3/3 oldal

Ö nkorm.
Kiadási jogcíme k

Cím

7.

I. Működé si költsé gve té s kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3/2016.
(II.11.)

Ö nk. Hivatal

12/2016.
(V.26.)

Inté z mé nye k

2016. össz e se n

3/2016. 12/2016. 3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.) (II.11.) (V.26.)

303 112

326 535

37 303

53 937

8 926

11 333

39 742

128 764

127 939

33 244

38 500

38 500

38

113

200

200

0

0

0

0

3/2016.
(II.11.)

Köz é p távú te rve z é s

12/2016.
(V.26.)

216 293 218 472 725 874 783 324 1 245 279 1 328 331

2017.

2018.

2019.
1 209 045

1 246 429

1 204 880

541 722

607 141

531 904

495 421

495 421

39 883 100 190 108 158

148 858

159 374

146 259

136 435

136 435

34 684 264 334 265 554

426 342

428 177

438 142

442 016

444 134

38 738

38 813

39 513

39 900

40 858

143 269 143 792 361 150 409 412

7.5

Egyéb működési célú kiadások

89 619

94 826

89 619

94 826

90 611

91 108

92 197

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

16 469

16 469

16 469

16 469

16 798

16 963

17 370

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

33 150

33 550

33 150

33 550

33 813

34 145

34 827

7.5.3

T artalékok

40 000

43 607

40 000

43 607

40 000

40 000

40 000

7.5.4

Elvonások és befizetések

0

1 200

0

1 200

0

0

0

252 518

253 617

2 000

2 000

22 515

24 501

277 033

280 118

239 210

223 496

222 518

192 926

203 012

2 000

2 000

18 515

20 501

213 441

225 513

217 710

202 596

201 318

55 871

49 405

4 000

4 000

59 871

53 405

21 500

20 900

21 200

3 721

1 200

0

0

0

0

3 721

1 200

0

0

0

1 485 639

1 428 376

1 431 563

8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1

II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

2 700

0

2 700

0

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

1 021

1 200

1 021

1 200

555 630

580 152

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9.
9.1

III. Finansz íroz ási kiadások
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

15 413

113 587

0

0

0

0

15 413

113 587

18 011

13 219

10 573

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

15 413

13 587

18 011

13 219

10 573

15 413

13 587

18 011

13 219

10 573

218 293 220 472 748 389 807 825 1 537 725 1 722 036

1 503 650

1 441 595

1 442 136

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.1.4

Forgatási célú belföldi értékpapaírok vásárlása

0

100 000

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

15 413

13 587

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

15 413

13 587

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
571 043

693 739

3

19

9.2.3

218 293 220 472 748 389 807 825 1 522 312 1 608 449

0

0

0

0

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
KIADÁSO K Ö SSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

0

0

77

6

44

9
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2. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2. me llé kle t a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2016. é vi működé si cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
KIADÁS
2016. é vi e lőirányz at
2016. é vi e lőirányz at
Be vé te li jogcíme k
Kiadási jogcíme k
3/2016. (II.11.) 12/2016. (V.26.)
3/2016. (II.11.) 12/2016. (V.26.)
1.
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
1 175 279
1 259 018 Költsé gve té si kiadások össz e se n
1 245 279
1 328 331
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
701 396
785 135 Személyi juttatások
541 722
607 141
3.
Közhatalmi bevételek
150 000
150 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
148 858
159 374
4.
Működési bevételek
233 128
233 128 Dologi kiadások
426 342
428 177
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
90 755
90 755 Ellátottak pénzbeli juttatásai
38 738
38 813
6.
Egyéb működési kiadások
89 619
94 826
7.
8.
Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
70 000
170 000 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
0
100 000
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
10. Maradvány igénybevétele
70 000
70 000 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
11. Központi, irányító szervi támogatás
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0
100 000
13. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0
100 000
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
1 245 279
1 429 018 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
1 245 279
1 428 331
3. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
3. me llé kle t a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2016. é vi fe lhalmoz ási cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
2016. é vi e lőirányz at
2016. é vi e lőirányz at
Be vé te li jogcíme k
Kiadási jogcíme k
3/2016. (II.11.) 12/2016. (V.26.)
3/2016. (II.11.) 12/2016. (V.26.)
1.
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
90 946
91 518 Költsé gve té si kiadások össz e se n
277 033
280 118
2.
Ingatlanok értékesítése
32 350
32 743 Beruházások
213 441
225 513
3.
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Felújítások
59 871
53 405
4.
Kiszámlázott ÁFA
Egyéb felhalmozási kiadások
3 721
1 200
5.
ÁFA visszatérítése
1 458
1 458
6.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
28 767
28 767
Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)
28 371
28 371
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
179
8.
9.
10. Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
201 500
201 500 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
15 413
13 587
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
130 000
130 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
15 413
13 587
12. Maradvány igénybevétele
71 500
71 500 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
13. Központi, irányító szervi támogatás
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
15.
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
292 446
293 018 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
292 446
293 705
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4. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
4. me llé kle t a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz at inté z mé nye ine k 2016. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge

3/1 oldal

B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban
Ede lé nyi Műve lődé si Ede lé nyi Mátyás
Köz pont é s Könyvtár Ó voda é s Bölcsőde

Ö nk. Hivatal
Cím

Sz ociális Sz olgáltató Köz pont

Be vé te li jogcíme k
3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

Műv. Köz pont,
Mátyás Ó voda é s
Sz oc. Sz olg. Kp.
Ö ssz e se n
3/2016.
(II.11.)

Inté z mé nyi
be vé te le k össz e se n

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

12/2016.
(V.26.)

1.

I.Működé si cé lú támog.államh.-on be lülről

10 424

10 424

3 975

17 069

1 230

9 645

34 451

55 512

39 656

82 226

50 080

92 650

1.1

Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről

10 424

10 424

3 975

17 069

1 230

9 645

34 451

55 512

39 656

82 226

50 080

92 650

846

846

81 060

81 060

0

0

130 518

130 518

211 578

211 578

212 424

212 424

61 425

61 425

2 882

2 882

64 307

64 307

64 607

64 607

1 162

1 162

1 162

1 162

1 592

1 592

2.

II.Működé si be vé te le k

2.1

Készletértékesítés ellenértéke

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

300

300

2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

430

430

2.4

T ulajdonosi bevételek

2.5

Ellátási díjak

2.6

Kiszámlázott ÁFA

116

116

2.7

ÁFA visszatérítése

2.8

Kamatbevételek

2.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2.10
3.

Egyéb működési bevételek
III.Fe lhalmoz ási be vé te le k

3.1

Ingatlanok értékesítése

3.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3.3

Kiszámlázott ÁFA

3.4

ÁFA visszatérítése

3.5
4.

3 000

3 000

119 658

119 658

122 658

122 658

122 658

122 658

16 535

16 535

3 905

3 905

20 440

20 440

20 556

20 556

1 761

1 761

1 761

1 761

1 761

1 761

100

100

1 150

1 150

1 250

1 250

1 250

1 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 270

11 270

85 035

98 129

1 230

9 645

164 969

186 030

251 234

293 804

262 504

305 074

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
IV. Átve tt pé nz e sz köz ök

4.1 Működési célú átvett pénzeszközök
4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Inté z mé ny költsé gve té si be vé te le i össz e se n
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3/2 oldal

Ede lé nyi Műve lődé si Ede lé nyi Mátyás
Köz pont é s Könyvtár Ó voda é s Bölcsőde

Ö nk. Hivatal
Cím

Sz ociális Sz olgáltató Köz pont

Be vé te li jogcíme k
3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

Műv. Köz pont,
Mátyás Ó voda é s
Sz oc. Sz olg. Kp.
Ö ssz e se n
3/2016.
(II.11.)

Inté z mé nyi
be vé te le k össz e se n

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

5.

V. Finansz íroz ási be vé te le k

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

5.1

Működési célú pénzügyi műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

5.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2

Maradvány igénybevétele

5.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.1.4
5.2

Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

5.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.2.2

Maradvány igénybevétele

5.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
Inté z mé ny költsé gve té si be v. mindössz e se n

6.

11 270

85 035

98 129

1 230

9 645

166 469

187 530

252 734

295 304

264 004

306 574

Ö nkormányz ati támogatás

207 023 209 202

11 270

179 474

181 562

151 796

155 997

164 385

174 962

495 655

512 521

702 678

721 723

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

218 293 220 472

264 509

279 691

153 026

165 642

330 854

362 492

748 389

807 825

966 682 1 028 297
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3/3 oldal
Ede lé ny Város Ö nkormányz at inté z mé nye ine k 2016. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
KIADÁS O K
Ede lé nyi Műve lődé si Ede lé nyi Mátyás
Köz pont é s Könyvtár Ó voda é s Bölcsőde

Ö nk. Hivatal
Cím

Kiadási jogcíme k
3/2016. 12/2016.
(II.11.) (V.26.)

1.

Sz ociális Sz olgáltató Köz pont

I. Működé si költsé gve té s kiadásai

1.1. Személyi juttatások

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

Műv. Köz pont,
Mátyás Ó voda é s
Sz oc. Sz olg. Kp.
Ö ssz e se n
3/2016.
(II.11.)

Inté z mé nyi
kiadások össz e se n

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

216 293 218 472

255 367

269 469

152 011

163 721

318 496

350 134

725 874

783 324

942 167 1 001 796

143 269 143 792

87 340

99 670

105 814

114 861

167 996

194 881

361 150

409 412

504 419

553 204

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

39 742

39 883

25 132

26 904

30 405

31 848

44 653

49 406

100 190

108 158

139 932

148 041

1.3. Dologi kiadások

33 244

34 684

142 895

142 895

15 792

17 012

105 647

105 647

264 334

265 554

297 578

300 238

38

113

200

200

200

200

238

313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.3 T artalékok
2. II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

2 000

2 000

9 142

10 222

1 015

1 921

12 358

12 358

22 515

24 501

24 515

26 501

2.1. Beruházások

2 000

2 000

9 142

10 222

1 015

1 921

8 358

8 358

18 515

20 501

20 515

22 501

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre
1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre

2.2. Felújítások
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 293 220 472

264 509

279 691

153 026

165 642

330 854

362 492

748 389

807 825

2.4.1 Egyéb
gy felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre
2.4.2 kívülre
2.4.3 Fejlesztési céltartalék
2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése
4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
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966 682 1 028 297

5. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

3/2016. (II.11.)

12/2016. (V.26.)

42
2
2
42
37
83
208

42
2
2
42
39
83
210

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv

4 órás
3/2016. (II.11.)

Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

6 órás

12/2016. (V.26.)

0

0

82

3/2016. (II.11.)

0

8 órás

12/2016. (V.26.)

3/2016. (II.11.)

12/2016. (V.26.)

0

3
2
1
3
9

19
14
8
22
63

6. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
Beruházási feladat
Önkormányzat
1.
Alugyár buszmegállók kialakítása
2.
Kerítés építés sportpálya körül
3.
Finkei temető, ravatalozó betonozása
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei
városrészen pályázat
4.
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei
5.
városrészen pályázat projekten kívüli
6.
Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat

3/2016.
(II.11.)

ezer Ft-ban
12/2016.
(V.26.)

5 000
4 900
1 000

5 000
4 900
1 000

28 383

28 383

127
18 145

127
18 145

178
762
500
2 000
1 500
2 000
100
490
4 281
130

178
762
500
2 000
1 500
2 000
100
490
4 281
150

120 000
2 000
1 000
430
0
0

121 500
2 000
1 000
430
4 966
3 600

Közös Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése
1.
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 000
1 000

1 000
1 000

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Ételszállító gépjármű beszerzés
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
3.
Informatikai eszközök beszerzése
4.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök

6 932
1 910
300
0

6 932
1 910
300
1 080

Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 015

1 921

Szociális Szolgáltató Központ
1.
Ételszállító gépjármű beszerzés
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

6 858
1 500

6 858
1 500

213 441

225 513

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli
Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése
Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle)
Hivatal melletti zúzottköves parkoló kialakítása és kerítés építés
875/1 hrsz.ingatlan vásárlás
875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére
Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez
Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat
Mobil tároló kialakítása sportpályán
Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és
területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)
Borsodi iskola udvarának burkolása
Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban
Császtára vezető út telekhatár rendezése
Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése,engedélyezése
Mentőállomás felújítása

Beruházási kiadások összesen

7. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

Felújítási feladat
Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior
1. keretből
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás
Szociális Szolgáltató Központ
1. Idősek Otthonának felújítása
Felújítások összesen

27 500
28 371

27 500
21 905

4 000
59 871

4 000
53 405

8. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
3/2016.
12/2016.
(II.11.)
(V.26.)
1 021
1 200

Megnevezés
1. Fejlesztési céltartalék nem kötött
Összesen

1 021

1 200

9. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
3/2016.
12/2016.
(II.11.)
(V.26.)
10 000
10000

Megnevezés
1. Edelény FC támogatása
2. EVSE támogatása
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása
4. Szemétszállítási díj bevétel kiesése

1 600

1600

300

300

5 000

5000

15 000

15000

6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása
7. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása

100
100

100
100

8. Császta Néptánc Egyesület támogatása

150

150

50

50

150

150

5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas
10. tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása
11. Rendőrség támogatása

500

500

12. Nyugdíjas Közösség támogatása

200

200

13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása

0

200

14. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása

0

200

33 150
2 700
2 700
35 850

33 550
0
0
33 550

Működési összesen
1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez
Felhalmozási összesen
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen
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10. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
S orszám

3/2016.
(II.11.)

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

S aját bevételek összesen

12/2016.
(V.26.)

125 000

125 000

28 371

28 371

4 300

4 300

32 350

32 743

190 021

190 414

11. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
S orszám

3/2016.
(II.11.)

Megnevezés

12/2016.
(V.26.)

1.

Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi

5 208

5 208

2.

Fejlesztési hitel (7.875 eFt)

1 601

1 601

3.

Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi

2 604

2 059

4.

Fejlesztési hitel (120.000 eFt)

6 000

4 719

15 413

13 587

Összes kötelezettség

85

12. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Köte le z ő fe ladat
Cím

Államigaz gatási
fe ladat

Ö ssz e s be vé te l

Be vé te li jogcíme k
3/2016.
(II.11.)

1.

Ö nké nt vállalt fe ladat

I. Működé si c. támog. államház tartáson be lülről

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

772 973

701 396

785 135

241 485

242 318

241 485

242 318

1.2

T elepülési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

115 711

115 711

115 711

115 711

1.3

T elepülési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.

271 189

280 994

271 189

280 994

18

18

18

18

11 558

12 638

11 558

12 638

0

2 945

0

2 945

49 273

118 349

1 738

1 738

10 424

10 424

61 435

130 511

0

0

0

0

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

1.6

Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.

2.

150 000

150 000

150 000

150 000

2.1

Iparűzési adó

125 000

125 000

125 000

125 000

2.2

Gépjárműadó

20 700

20 700

20 700

20 700

2.3

T alajterhelési díj

2 800

2 800

2 800

2 800

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

1 500

149 023

149 023

262 957

262 957

100

100

100

100

65 075

65 075

4 732

4 732

300

300

70 107

70 107

7 473

7 473

39

39

430

430

7 942

7 942

28 371

28 371

3.

II. Köz hatalmi be vé te le k

10 424

12/2016.
(V.26.)

689 234

1.4

10 424

3/2016.
(II.11.)

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1 738

12/2016.
(V.26.)

1.1

1.3.1

1 738

3/2016.
(II.11.)

III. Működé si be vé te le k

113 088

113 088

846

846

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3.4

T ulajdonosi bevételek

28 371

28 371

3.5

Ellátási díjak

16 650

16 650

106 008

106 008

0

0

122 658

122 658

3.6

Kiszámlázott ÁFA

29 493

29 493

1 159

1 159

116

116

30 768

30 768

3.7

ÁFA visszatérítése

1 761

1 761

1 761

1 761

3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

1 250

1 250

86
100

100

1 150

1 150

0

0

3/2 oldal
Köte le z ő fe ladat
Cím

3/2016.
(II.11.)
4.

IV. Fe lhalmoz ási be vé te le k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3

Kiszámlázott ÁFA

4.4

ÁFA visszatérítése

4.5

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről

5.
5.1
5.2

V. Átve tt pé nz e sz köz ök
Működési célú átvett pénzeszközök

VI. Finansz íroz ási be vé te le k

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

61 117

61 510

32 350

32 743

28 767

28 767

90 755

90 934

90 755

90 755

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.

Ö nké nt vállalt fe ladat

0

179

1 140 129

1 224 440

12/2016.
(V.26.)
0

0

0

114 826

3/2016.
(II.11.)

Ö ssz e s be vé te l

0

0

114 826

12/2016.
(V.26.)
0

0

11 270

3/2016.
(II.11.)

0

12/2016.
(V.26.)

61 117

61 510

32 350

32 743

28 767

28 767

90 755

90 934

90 755

90 755

0

179

11 270

1 266 225

1 350 536

271 500

371 500

0

0

0

0

271 500

371 500

70 000

170 000

0

0

0

0

70 000

170 000

70 000

70 000

70 000

70 000

6.1.5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

100 000

6.2

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

201 500

201 500

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

130 000

6.2.2

Maradvány igénybevétele

71 500

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás
1 411 629

1 595 940

6.2.4

Államigaz gatási
fe ladat

Be vé te li jogcíme k

0

100 000

201 500

201 500

130 000

130 000

130 000

71 500

71 500

71 500

1 537 725

1 722 036

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

114 826

114 826

11 270

11 270

3/3 oldal
KIADÁS OK
Köte le z ő fe ladat
Cím

Államigaz gatási
fe ladat

Ö ssz e s kiadás

Kiadási jogcíme k
3/2016.
(II.11.)

7.

Ö nké nt vállalt fe ladat

I. Működé si költsé gve té s kiadásai

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)

3/2016.
(II.11.)

12/2016.
(V.26.)
1 328 331

813 858

894 731

215 128

215 128

216 293

218 472

1 245 279

291 983

356 879

106 470

106 470

143 269

143 792

541 722

607 141

80 366

90 741

28 750

28 750

39 742

39 883

148 858

159 374

313 390

313 785

79 708

79 708

33 244

34 684

426 342

428 177

38 500

38 500

200

200

38

113

38 738

38 813

Egyéb működési célú kiadások

89 619

94 826

0

0

0

0

89 619

94 826

7.5.1

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

16 469

16 469

16 469

16 469

7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre

33 150

33 550

33 150

33 550

7.5.3

T artalékok

40 000

43 607

40 000

43 607

7.5.4

Elvonások és befizetések

0

1 200

0

1 200

270 883

273 968

211 291

223 363

55 871

49 405

3 721

1 200

0

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.5

8.

II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3

Egyéb felhalmozási kiadások

4 150

4 150

2 000

2 000

277 033

280 118

150

150

2 000

2 000

213 441

225 513

4 000

4 000

0

0

59 871

53 405

0

0

0

3 721

1 200

8.3.1

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

2 700

0

2 700

0

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

1 021

1 200

1 021

1 200

1 084 741

1 168 699

219 278

219 278

218 293

220 472

1 522 312

1 608 449

15 413

113 587

0

0

0

0

15 413

113 587

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

15 413

13 587

15 413

13 587

1 537 725

1 722 036

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9.
9.1

III. Finansz íroz ási kiadások
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

9.1.4

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3

0

100 000

15 413

13 587

15 413

13 587

1 100 154

1 282 286

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
KIADÁSO K Ö SSZESEN

87

219 278

219 278

218 293

220 472

7./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 90./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal, illetve 2016. december 31.
polgármester
osztályok
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1. melléklet a ../2016.(..) határozathoz
KIMUTATÁS
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
ezer Ft
MEGNEVEZÉS

1

Saját be vé te l é s adósságot ke le tke z te tő
Sorsz á ügyle tből e re dő fiz e té si köte le z e ttsé g össz e ge i
m
2017.
2018.
2019.
2016.
2

3

4

5

6

Ö SSZESEN
7=(3+4+5+6)
7

Helyi adók

1

125 000

127 500

128 750

131 840

513 090

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

28 371

28 938

29 222

29 923

116 454

Díjak, pótlékok, bírságok
T árgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

3

4 300

4 386

4 429

4 535

17 650

4

32 743

20 540

10 769

10 890

74 942

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó
bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját be vé te le k (01+… .+07)

8

190 414

181 364

173 170

177 188

722 136

Saját be vé te le k (08. sor) 50%-a

9

95 207

90 682

86 585

88 594

361 068

Előz ő é v(e k)be n ke le tke z e tt tárgyé ve t
te rhe lő fiz e té si köte le z e ttsé g (11+…..+19)

10

7 181

6 572

1 692

1 654

17 099

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

6 809

6 393

1 601

1 601

16 404

Kamatkiadások

13

372

179

91

53

695

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

Adott váltó

15

Pénzügyi lízing

16

Halasztott fizetés
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyé vbe n ke le tke z e tt ille tve ke le tke z ő,
tárgyé ve t te rhe lő fiz e té si köte le z e ttsé g
(21+…..+29)

17

9 302

14 712

14 412

11 492

49 918

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22

6 778

11 618

11 618

8 972

38 986

Kamatkiadások

23

2 524

3 094

2 794

2 520

10 932

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

24

Adott váltó

25

Pénzügyi lízing

26

Halasztott fizetés, részletfizetés
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség

27

18
19

20

28

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség

29

Fiz e té si köte le z e ttsé g össz e se n (10+20)

30

16 483

21 284

16 104

13 146

67 017

Fiz e té si köte le z e ttsé gge l csökke nte tt saját
be vé te l (09-30)

31

78 724

69 398

70 481

75 448

294 051

89

8./ Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás 2015.
évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 91./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
pénzmaradvány felhasználásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja
el:
Szociális Szolgáltató Központ:
2015. évi maradvány összege:
Kötelezettségvállalással terhelt:
Szabad maradvány

1.799 eFt
0 eFt
1.799 eFt

2015. évi maradvány felhasználása

Maradvány
1.799

Kötváll.terhelt
Kötváll.
előzetes kötváll. nem
terhelt
terhelt
0

1.799

90

adatok eFt-ban

2016. évi költségvetésben
betervezve
MűköFejleszdési
tési
0
0

ZárszámAdást követő
felosztás
MűköFejleszdési
tési
0
1.799

A Képviselő-testület 2016. évi költségvetéséről szóló határozatában az
előző évi maradvány igénybevételének összegét 1.799 eFt-tal , ebből
felhalm ozási célú felhasználást 1.799 eFt-tal növeli.
Határidő: azonnal
Felelős:
9./ Napirendi pont tárgya:
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 92./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
működtető
Intézményfenntartó
Társulás
2015.
évi
költségvetésének végrehajtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányító szervi
hatáskörében eljárva megtárgyalta a 2015. december 31. napjával
megszűnt Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
működtető Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Szociális Központ
szociális intézmény 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti
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megbontását, valamint a 2015. évi kiadási főösszeg kiemelt
előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1.
melléklet szerint fogadja el.
2. Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások,
valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2-3.
mellékletek szerint fogadja el.
3. Képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak
éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
4. Képviselő-testület
a
beruházási
kiadások
részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. Képviselő-testület a kötelező, önként vállalt
teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá

feladatonkénti
feladatainak

6. Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti
részletezését a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
7. Pénzeszköz változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. Képviselő-testület 2015. december 31-i vagyonmérlegét a 9.
mellékletben, míg vagyonkimutatását a 10. mellékletben
részletezettek alapján hagyja jóvá.
9. Képviselő-testület maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint
hagyja jóvá.
10. Képviselő-testület eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint
hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül:
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1. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

3/1 oldal
Ede lé ny é s Környé ke Sz ociális Sz olgáltató é s Inté z mé nyt Működte tő Inté z mé nyfe nntartó Társulás 2015. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban
Int.fe nnt. Társ.

Be vé te li jogcíme k

Cím

e lőirányz at
e re de ti

1.

I. Működé si c. tám. államh.-on be lülről

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

1.2

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

1.3.1

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

1.3.2

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

1.7
2.

Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről
II. Köz hatalmi be vé te le k

2.1

Iparűzési adó

2.2

Gépjárműadó

2.3

T alajterhelési díj

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

3.

III. Működé si be vé te le k

Sz oc.Sz olg.Kp.

2015. össz e se n

e lőirányz at

módosított

te lj.

%

e re de ti

e lőirányz at

módosított

te lj.

%

e re de ti

módosított

te lj.

%

140 410

161 291

161 241 100

21 461

45 346

44 798

99

161 871

206 637

206 039

100

140 410

161 291

161 241 100

21 461

45 346

44 798

99

161 871

206 637

206 039

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 100

117 414

131 830

131 829

100

117 414

131 831

131 830

100

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

2 143

1 257

59

0

2 143

1 257

59

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

3 820

52

45

87

3 820

52

45

87

3.4

T ulajdonosi bevételek

0

0

0

2 143

0

0

2 143

0

0

3.5

Ellátási díjak

0

0

0

111 001

121 917

122 098

100

111 001

121 917

122 098

100

3.6

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

0

3 768

3 905

104

0

3 768

3 905

104

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

0

169

0

0

169

3.8

Kamatbevételek

0

1

1 100

0

0

1

0

1

2

200

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

0

0

0

450

3 950

4 354

450

3 950

4 354

110

93

110

3/2 oldal

Cím

Be vé te li jogcíme k

e re de ti
4.

IV. Fe lhalmoz ási be vé te le k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3
4.4
4.5
5.

Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése
Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
V. Átve tt pé nz e sz köz ök

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.
6.1

VI. Finansz íroz ási be vé te le k
Működési célú pénzügyi műveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek
6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.2.2

Maradvány igénybevétele

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

Sz oc.Sz olg.Kp.

Int.fe nnt. Társ.
e lőirányz at

2015. össz e se n

e lőirányz at

módosított

te lj.

%

e re de ti

e lőirányz at

módosított

te lj.

%

e re de ti

módosított

te lj.

%

0

2 500

2 500 100

0

399

399

100

0

2 899

2 899

100

0
0

2 500
0

2 500 100
0

0
0

399
0

399
0

100

0
0

2 899
0

2 899
0

100

140 410

163 792

163 742 100

138 875

177 575

177 026

100

279 285

341 367

340 768

100

0
0

46
46

46 100
46 100

0
0

9 702
4 717

9 702
4 717

100
100

0
0

9 748
4 763

9 748
4 763

100
100

0

46

46 100

0

4 717

4 717

100

0

4 763

4 763

100

0

0

0

0

4 985

4 985

100

0

4 985

4 985

100

0

0

0

0

4 985

4 985

100

0

4 985

4 985

100

140 410

163 838

138 875

187 277

186 728

100

279 285

351 115

350 516

100

163 788 100
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3/3 oldal
Ede lé ny é s Környé ke Sz ociális Sz olgáltató é s Inté z mé nyt Működte tő Inté z mé nyfe nntartó Társulás 2015. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
KIADÁS O K
Int.fe nnt. Társ.
Cím

Kiadási jogcíme k

e lőirányz at
e re de ti

7.

I. Működé si költsé gve té s kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

Sz oc.Sz olg.Kp.

2015. össz e se n

e lőirányz at

módosított

50

1 835

0

0

te lj.

%

1 831 100
0

0

0

0

50

97

93

96

módosított

te lj.

%

e re de ti

módosított

te lj.

%

279 235

333 938

331 980

99

279 285

335 773

333 811

99

144 716

174 894

174 830

100

144 716

174 894

174 830

100

38 346

45 729

45 729

100

38 346

45 729

45 729

100

96 013

109 772

107 878

98

96 063

109 869

107 971

98

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

160

169

169

100

160

169

169

100

7.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1 738

1 738 100

0

3 374

3 374

100

0

5 112

5 112

100

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

0

1 738

1 738 100

0

3 374

3 374

100

0

5 112

5 112

100

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre
0

0

0

0

15 342

14 906

97

0

15 342

14 906

97

7.5.3
8.

0

e re de ti

e lőirányz at

T artalékok
II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

8.1

Beruházások

0

0

0

0

7 807

7 625

98

0

7 807

7 625

98

8.2

Felújítások

0

0

0

0

7 535

7 281

97

0

7 535

7 281

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

1 835

279 235

349 280

346 886

279 285

351 115

348 717

8.3

Egyéb felhalmozási kiadások

8.3.1

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9.
9.1

99

99

III. Finansz íroz ási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

1 835

279 235

349 280

346 886

279 285

351 115

348 717

99

0

0

0

15

14

0

15

14
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9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3

1 831 100

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
KIADÁSO K Ö SSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

1 831 100
0

95

99

2. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz
Ede lé ny é s Környé ke Sz ociális Sz olgáltató é s Inté z mé nyt Működte tő Inté z mé nyfe nntartó Társulás 2015. é vi működé si cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Be vé te li jogcíme k
1.

Költsé gve té si be vé te le k össz e se n

2. Működési c. tám. államháztartáson belülről
3. Közhatalmi bevételek
4. Működési bevételek
5. Működési célú átvett pénzeszközök
6.
8.
9. Finansz íroz ási c. pé nz ügyi műve le te k össz e se n
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
11. Maradvány igénybevétele
12. Központi, irányító szervi támogatás
13. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei
14.
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

KIADÁS
e lőirányz at
e re de ti módosított te lje síté s

e lőirányz at
e re de ti módosított te lje síté s %

Kiadási jogcíme k

%

279 285

338 468

337 869 100 Költsé gve té si kiadások össz e se n

279 285

335 773

333 811

161 871

206 637

117 414

131 831

206 039 100 Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
131 830 100 Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások

144 716
38 346
96 063
160
0

174 894
45 729
109 869
169
5 112

174 830 100
45 729 100
107 971 98
169 100
5 112 100

0

4 763

0

0

0

0

4 763

4 763 100 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4 763 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

279 285

343 231

279 285

335 773

333 811

342 632 100 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

99

99

3. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz
Ede lé ny é s Környé ke Sz ociális Sz olgáltató é s Inté z mé nyt Működte tő Inté z mé nyfe nntartói Társulás 2015. é vi fe lhalmoz ási cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
e lőirányz at
e lőirányz at
Be vé te li jogcíme k
Kiadási jogcíme k
e re de ti módosított te lje síté s %
e re de ti módosított te lje síté s %
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Kiszámlázott ÁFA
Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Finansz íroz ási c. pé nz ügyi műve le te k össz e se n
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

13. Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei
14.
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

0

2 899

0

2 899

0

4 985

0

4 985

0

7 884

2 899 100 Költsé gve té si kiadások össz e se n
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
2 899 100

0
0
0

15 342
7 807
7 535

14 906
7 625
7 281

4 985 100 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
4 985 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

7 884 100 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

0

15 342

14 906

96

97
98
97

97

4. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
előirányzat
eredeti módosított teljesítés %
78
78
78
100
78
78
78
100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

4 órás
előirányzat
eredeti módosított teljesítés %
0
0
0
0
0
0

97

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás
előirányzat
eredeti módosított teljesítés
0
0
0
0
0
0

%

8 órás
előirányzat
eredeti módosított teljesítés
15
15
14
15
15
14

%
93
93

5. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

Tájékoztató tábla
a társulás kötelező és önként vállalt feladatairól
3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Köte le z ő fe ladat
Cím

Be vé te li jogcíme k

1.

I. Működé si c. támog. államház tartáson be lülről

e lőirányz at
e re de ti

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

1.2

T elepülési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

1.3.1

T elepülési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.

1.3.2

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7
2.

Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről
II. Köz hatalmi be vé te le k

2.1

Iparűzési adó

2.2

Gépjárműadó

2.3

T alajterhelési díj

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

3.

III. Működé si be vé te le k

Ö nké nt vállalt fe ladat

Ö ssz e s be vé te l

e lőirányz at

módosít.

te lj.

%

e re de ti

e lőirányz at

módosít.

te lj.

e re de ti

%

módosít.

te lj.

%

61 182

105 948

204 301

193

100 689

100 689

1 738

2

161 871

206 637

206 039

100

61 182

105 948

204 301

193

100 689

100 689

1 738

2

161 871

206 637

206 039

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 565

22 952

21 846

95

101 849

108 879

109 984

101

117 414

131 831

131 830

100

52

0

2 143

1 257

59

77

3 820

52

45

87

2 143

0

0

111 001

121 917

122 098

100

0

3 768

3 905

104

0

0

169

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

2 143

1 118

0

0

139

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

5

3 820

52

40

3.4

T ulajdonosi bevételek

715

0

0

1 428

0

0

3.5

Ellátási díjak

14 400

16 858

13 458

96 601

105 059

108 640

3.6

Kiszámlázott ÁFA

0

0

3 891

0

3 768

14

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

169

3.8

Kamatbevételek

0

1

1

100

0

0

1

0

1

2

200

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

450

3 950

3 204

81

0

0

1 150

450

3 950

4 354

110

98

80

103

3/2 oldal

Cím

4.

Be vé te li jogcíme k

IV. Fe lhalmoz ási be vé te le k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3

Kiszámlázott ÁFA

4.4

ÁFA visszatérítése

4.5

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről

5.
5.1
5.2

V. Átve tt pé nz e sz köz ök

Köte le z ő fe ladat
e lőirányz at
e re de ti módosít.

Ö nké nt vállalt fe ladat

te lj.

%

0

2 899

2 899

100

100

0

2 899

2 899

0

0

0

e lőirányz at
e re de ti módosít.
0

0

te lj.

Ö ssz e s be vé te l
%

0

e lőirányz at
e re de ti módosít.

te lj.

%

0

2 899

2 899

100

100

0

0

0

0

2 899

2 899

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

76 747

131 799

229 046

174

202 538

209 568

111 722

279 285

341 367

340 768

VI. Finansz íroz ási be vé te le k

0

9 748

9 748

100

0

0

0

0

9 748

9 748

100

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek

0

4 763

4 763

100

0

0

0

0

4 763

4 763

100

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

0

4 763

4 763

100

0

0

0

0

4 763

4 763

100

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás
0

4 985

4 985

100

0

0

0

0

4 985

4 985

100

0

4 985

4 985

100

0

0

0

0

4 985

4 985

100

76 747

141 547

238 794

169

202 538

209 568

111 722

279 285

351 115

350 516

100

6.

6.1.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.2.2

Maradvány igénybevétele

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

53

100

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

99

53

3/3 oldal
KIADÁS OK
Köte le z ő fe ladat
Kiadási jogcíme k

Cím

7.
7.1

I. Működé si költsé gve té s kiadásai
Személyi juttatások

e lőirányz at
e re de ti módosít.

Ö nké nt vállalt fe ladat

te lj.

%

e lőirányz at
e re de ti módosít.

te lj.

Ö ssz e s kiadás
%

e lőirányz at
e re de ti módosít.

te lj.

%

85 175

138 572

111 422

80

194 110

197 201

222 389

113

279 285

335 773

333 811

99

48 684

77 547

65 537

85

96 032

97 347

109 293

112

144 716

174 894

174 830

100
100

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

13 012

20 040

16 067

80

25 334

25 689

29 662

115

38 346

45 729

45 729

7.3

Dologi kiadások

23 479

35 873

28 080

78

72 584

73 996

79 891

108

96 063

109 869

107 971

98

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

160

169

169

100

160

169

169

100

7.5

Egyéb működési célú kiadások

0

5 112

1 738

34

0

0

3 374

0

5 112

5 112

100

7.5.1

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

0

5 112

1 738

34

0

0

3 374

0

5 112

5 112

100

7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre
0

15 342

2 413

16

0

0

12 493

0

15 342

14 906

97

31

7.5.3
8.

T artalékok
II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

8.1

Beruházások

0

7 807

2 413

0

0

5 212

0

7 807

7 625

98

8.2

Felújítások

0

7 535

0

0

0

7 281

0

7 535

7 281

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3

Egyéb felhalmozási kiadások

8.3.1

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9.
9.1

85 175

153 914

113 835

194 110

197 201

234 882

279 285

351 115

348 717

III. Finansz íroz ási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 175

153 914

113 835

194 110

197 201

234 882

279 285

351 115

348 717

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3
9.2

74

119

99

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
KIADÁSO K Ö SSZESEN

100

74

119

99

6. melléklet a 77/2016. (V.26.) önkormányzati határozathoz
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat

Beruházási feladatok

eredeti

módosított

teljesítés

%

Informatikai eszköz beszerzés

0

952

952

100

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

0

6 855

6 673

97

Beruházási kiadások összesen

0

7 807

7 625

98

7. melléklet a 77/2016. (V.26.) önkormányzati határozathoz
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat

Felújítási feladatok

módosított

eredeti

teljesítés

%

Szociális helyiségek felújítása

0

7 535

7 281

97

Felújítási kiadások összesen

0

7 535

7 281

97

8. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

KIMUTATÁS
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015.évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Sor.
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés

ezer Ft-ban
Összege (e Ft)

Pénzkészlet 2015. január 1-jén
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

8 393

Záró pénzkészlet egyenlege 2015. december 31-én
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 630

101

8 299
94

1 361
269

9. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

Edelény és Környéke S zociális S zolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
vagyonmérlege 2015. december 31-én

adatok ezer Ft-ban
Eszközök
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immeteriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.

Állományi érték
Előző év
Tárgyév

0
135 945
0
0

0
366 606
0
0

135 945

366 606

%

Források
G.) S aját tőke
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
270 II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
270 VI. M érleg szerinti eredmény

Állományi érték
Előző év
Tárgyév
221 408
0
1 466
-69 272
0
-1 455

221 408
100
0
1 466
100
-70 727
102
0
-30 614 2 104

S aját tőke összesen

152 147

121 533

H.) Kötelezettségek

0

2 109

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok

6 355
0

1 721
0

27

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.

6 355

1 721

27 I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

C.) Pénzeszközök

8 393

1 630

19 J.) Passzív időbeli elhatárolások

0

251 750

193

4 494

2 328

1 261

941

75

0

0

152 147

375 392

152 147

375 392

D.) Követelések
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F.) Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

%

247 Források összesen

102

80

247

10. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz
Edelény és Környéke S zociális S zolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi
vagyonkimutatása
2/1 oldal
ezer Ft-ban
ES ZKÖZÖK
S or
Előző év
Tárgyév
Változás
szám
állományi érték
%-a
1
2
3
4
5
I. Immate riális javak

1

0

0

1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

128 863

363 666

282

2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

3

2 940

2 940

100

3.) T enyészállatok

4

0

0

4.) Beruházások, felújítások

5

4 142

0

5.) T árgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi e sz köz ök (2+3+4+5+6)

6
7

0
135 945

0
366 606

1.) T artós részesedések

8

0

0

270

2.) T artós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9

0

0

3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
III. Be fe kte te tt pé nz ügyi e sz köz ök (8+9+10)

10
11

0
0

0
0

IV. Konce ssz ióba, vagyonke z e lé sbe adott e sz köz ök
A./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖ ZÖ K (1+7+11+12)

12

0

0

13

135 945

366 606

270

I. Ké sz le te k

14

6 355

1 721

27

II. Érté kpapírok
B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FO RGÓ ESZKÖ ZÖ K
(14+15)

15

0

0

16

6 355

1 721

I. Hosszú lejáratú betétek

17

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

18

94

269

286

III. Forintszámlák

19

8 299

1 361

16

IV. Devizaszámlák

20

0

0

V. Idegen pénzeszközök
C./ PÉNZESZKÖ ZÖ K (17+18+19+20+21)

21
22

0
8 393

0
1 630

19

I. Költségvetési évben esedékes követelések

23

42

4 050

9643

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

24

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
D./ KÖ VETELÉSEK (23+24+25)

25
26

151
193

444
4 494

294
2328

E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K

75

27

1 261

941

F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K

28

0

0

ESZKÖ ZÖ K Ö SSZESEN (13+16+22+26+27+28)

29

152 147

375 392

103

27

247

11. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz
Edelény és Környéke S zociális S zolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
Maradvány kimutatása
2015.

adatok ezer Ft-ban
Intézményfenntartói
Társulás
163 742
1 831
161 911
46
161 957
-161 911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sorsz. Megnevezés
1.
Alaptevékenység költségvetési bevételei
2.
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
3.
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)
4.
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
5.
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6.
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)
7.
A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)
8.
Vállalkozási tevékenység bevételei
9.
Vállalkozási tevékenység kiadásai
10.
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)
11.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)
14.
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)
15.
C/ Összes maradvány (7+14)
16.
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17.
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)
18.
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)
19.
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)

104

Szociális Szolgáltató
Központ
177 026
346 886
-169 860
171 659
0
171 659
1 799
0
0
0
0
0
0
0
1 799
0
1 799
0
0

Összesen
340 768
348 717
-7 949
171 705
161 957
9 748
1 799
0
0
0
0
0
0
0
1 799
0
1 799
0
0

12. melléklet a 77/2016. (V.26.) határozathoz

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
2015. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban
Sorsz.

Megnevezés

Tárgyi időszak

1.

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

2.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

3.
4.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások

376 103
91 667

5.
6.

V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás

241 156
11 820

123 445
0

7.

VII. Egyéb ráfordítások

187 991

8.
9.
10.
11.

A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)

-33 086
1
21
-20

12.
13.
14.

C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások

-33 106
6 634
4 142

15.

D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)

16.

E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)

2 492
-30 614

10./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2015.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 93./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
13/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2)
bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016 (II.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdés helyére a
következő rendelkezés lép.

„(2) Rendkívüli települési támogatás házipénztárból, vagy a támogatott
pénzintézeti folyószámlára való utalással, fizethető ki. Települési támogatás
házipénztárból kizárólag az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulás esetén fizethető ki.”
2. § A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép.

„17. § (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő
szolgáltatások költségeihez való teljes, vagy részbeni hozzájárulás
állapítható meg esetenként annak a személynek
a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és esetenként felírt

gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének
költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A támogatás
biztosítása a gyógyszertárnak vagy a gyógyászati segédeszközt
biztosító intézménynek, vagy a támogatottnak való utalással
történik.
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b) aki közgyógyellátási igazolványra jogosult, de a havi gyógyszer

kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki, a felírt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján
nem beszerezhetők, a támogatás biztosítása a gyógyszertárnak
vagy a gyógyászati segédeszközt biztosító intézménynek, vagy a
támogatottnak való utalással történik.”

3. § Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.

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 Edelény Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016.május 26. napján
kihirdetésre került.
Edelény, 2016.május 26.
Vártás József
jegyző
11./ Napirendi pont tárgya:
A
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások
formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 94./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
FORMÁIRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
SZÓLÓ 9/2016.(III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 és 1.1.9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe a
melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.

Vártás József
jegyző

M olnár Oszkár
polgárm ester

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 való kifüggesztéssel 2016. május 26.
napján.

Vártás József
jegyző
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Melléklet a 14/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei gondozási díj:

300 Ft/fő/gondozási nap.”

12./ Napirendi pont tárgya:
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2016.(I.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 95./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2016.(I.21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„2.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás
intézményi térítési díja:
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
aa) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül:
napi 100 Ft
ab) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 260 Ft + áfa + 100 Ft.
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b) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 81000 Ft/hó/fő,
2700 Ft/nap/fő.
c)

étkeztetés intézményi térítési díjai:
ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 260 Ft + áfa,
cb) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása
esetében: 260 Ft + 65 Ft = 325 Ft + Áfa
Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek
részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy
személyre lehet megállapítani.
cc) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a
közös háztartásban élő személy esetében: 260 Ft + Áfa.

d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
da) 60.000 Ft/ hó jövedelem fölött:
250,-Ft/ óra,
db) 40.000 Ft/ hó – 60.000 Ft/ hó közötti jövedelem esetén:
100 Ft/ óra,
dc) 40.000 Ft/ hó jövedelem alatt:
térítésm entes.
e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az intézmény.”

2.§ Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.

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 való kifüggesztéssel 2016. május 26. napján
kihirdetésre került.
Vártás József
jegyző
13./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 96./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében, az 58. § (2) bekezdésében, valamint a 2.
melléklet o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § ()
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.11. pontjában biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.18 és 2.20 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában álló valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló
helyiségre.
(2) A lakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről a
képviselő-testület dönt.
II. fejezet
A lakások elidegenítésének szabályai
1. Általános rendelkezések
2. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat
a) a bérlő részére elővásárlási jog alapján,
b) üres állapotban versenytárgyalás útján
lehet elidegeníteni.
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(2) A rendelet hatálya alá tartozó lakások vonatkozásában a képviselő-testület dönt a
lakás értékesítésének a feltételeiről.
(3) A lakás vételára – a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.)
52. §-a figyelembevételével – független értékbecslő által elkészített, három
hónapnál nem régebbi szakvéleményben foglaltak alapján a képviselő-testület által
megállapított, vagy annál magasabb összegben meghatározott forgalmi érték,
kivéve a 6. § (3) bekezdését.
2. Elővásárlási jog alapján történő értékesítés
3. §
(1) A képviselő-testület az Ltv. 49. §-ában biztosított elővásárlási jog jogosultja részére
kérelem alapján, vagy a bérbeadó kezdeményezésére a rendeletben foglaltak
szerint értékesíti a lakást, amennyiben az adott lakásra érvényes bérleti jog áll fenn.
(2) Az önkormányzat az elővásárlási jog jogosultja által benyújtott vételi nyilatkozat
beérkezésétől számított 60 napon belül megküldi a jogosultnak az adásvételre
vonatkozó szerződéses nyilatkozatot.
(3) A szerződéses nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
a) a lakás legfontosabb ingatlan-nyilvántartásban is fellelhető és más jellemző
adatait,
b) a lakás műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást,
c) a lakás forgalmi értékét, vételárát, az azok kialakítása során figyelembe vett
tényezőket, valamint a fizetési feltételeket.
(4) Ha az elővásárlási jog jogosultja az önkormányzat szerződéses nyilatkozatát
elfogadja, az adásvételi szerződést a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattétel
átvételétől számított 60 napon belül vele meg kell kötni. A bérbeadó a szerződéses
nyilatkozathoz 60 napig van kötve. A bérbeadó az érdekelt kérelmére – indokolt
esetben – a nyilatkozattételre és a szerződés megkötésére előírt határidőt egy
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
4. §
(1) Az elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése esetében a lakás vételárának
meghatározására a rendelet 2. § (3) bekezdése az irányadó.
(2) Az értékbecslő által megállapított forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlőnek az öt
évre visszamenőlegesen a lakásra fordított, igazolható, az önkormányzattal
előzetesen egyeztetett és az önkormányzat által jóváhagyott, az önkormányzat által
meg nem térített értéknövelő beruházásainak értékével. A beruházások értékelése
során figyelemmel kell lenni az értékcsökkenési leírásnak a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1-2. mellékleteiben rögzített
szabályaira és a leírási kulcsok mértékére.
(3) A lakások elidegenítése során a vételár megfizetése történhet egy összegben, vagy
részletfizetés is engedélyezhető. A részletfizetési kedvezmény időtartama legfeljebb
15 év lehet.
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(4) Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja a teljes vételár
megfizetését, részére a vételárból 5% kedvezményt kell biztosítani.
(5) Részletfizetés esetén a vételár 20%-át a szerződés megkötésekor, a fennmaradó
vételárrészt pedig legfeljebb 15 év alatt, havonta egyenlő részletekben kell
megfizetni, minden hónap utolsó napjáig.
(6) A részletfizetés annak teljes időtartama alatt kamatmentes.
(7) Amennyiben a vevő részletfizetés esetén a szerződésben vállalt futamidő lejárata
előtt kiegyenlíti a fennmaradó teljes vételárrészt, abból 10% kedvezmény illeti meg.
(8) Amennyiben a lakás elidegenítése részletfizetési kedvezmény biztosításával történt,
és a vevő elmulasztja legalább három havi törlesztőrészlet kiegyenlítését, elveszíti a
részletfizetés lehetőségét, és a teljes fennmaradó vételárrész megfizetése egy
összegben válik esedékessé.
5. §
(1) Amennyiben a lakás értékesítése részletfizetés lehetőségének biztosítása mellett
történik, az ingatlan-nyilvántartásba
a) 200.000,- Ft-ot meg nem haladó vételárú ingatlan esetében a vevő részére a
tulajdonjogot, az önkormányzat javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalmat,
b) 200.000,- Ft-ot meghaladó vételárú ingatlan esetében tulajdonjog-fenntartással
történő értékesítés tényét kell bejegyeztetni.
(2) Az ingatlan harmadik fél általi további megterhelése csak a képviselő-testület
hozzájárulásával lehetséges.
(3) Öröklés, tartási, életjáradéki szerződés, valamint volt házastársak, illetve testvérek
közös tulajdonának megszüntetése esetén, amennyiben a jogügylet folytán a
fizetési kötelezettséget vállaló személyében változás következik be, a tartozás
összege a meglévő szerződés szerinti feltételekkel és a képviselő-testület
hozzájárulásával átvállalható.
3. Elővásárlási joggal nem érintett, üresen álló lakások értékesítése
6. §
(1) Az üresen álló lakások elidegenítése érdekében az
versenytárgyalás útján történő értékesítésre kell meghirdetni.

ingatlant

nyilvános

(2) A versenytárgyalás lebonyolítása során az Edelény Város Önkormányzata
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. mellékletét képező
Versenyeztetési Szabályzat ötödik részében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A lakás vételárának a nyilvános versenytárgyalás során tett legmagasabb összegű
ajánlatot kell tekinteni.
(4) A versenytárgyalás során a vételárnak csak egy összegű megfizetése lehetséges,
részletfizetési kedvezmény nem engedélyezhető.
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(5) Amennyiben a versenytárgyalás eredménytelenül zárul, 3 hónapon belül meg kell
ismételni. Ha a második versenytárgyalás is eredménytelen, további 3 hónapon
belül, de legfeljebb az első tárgyalástól számított 6 hónapon belül új tárgyalást kell
tartani. Abban az esetben, ha mindhárom versenytárgyalás eredménytelenül zárul,
a lakás értékesítésére nyilvános pályázatot kell kiírni.
7. §
(1) A pályázat kiírása és elbírálása során a Vagyonrendelet 1. mellékletét képező
Versenyeztetési Szabályzat második, harmadik és negyedik részében foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) A pályázat útján értékesített lakóingatlan vételárának kiegyenlítésére legfeljebb 5
éves időtartamra kamatmentes részletfizetési kedvezmény biztosítható.
(3) A pályázatok elbírálása során a tulajdonosi jog gyakorlója a következő szempontok
alapján egyedi döntést hoz:
a) legmagasabb összegű árajánlat,
b) legmagasabb összegű saját erő,
c) legrövidebb futamidő,
d) igazolt jövedelmi viszonyok.
(4) A Vagyonrendelet 10. § alapján
a) 500 ezer forintig terjedő vagyonügyletben a polgármester is,
b) 500 ezer forintot meghaladó vagyonügyletben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslata alapján csak a képviselő-testület
hozhat döntést.
III. fejezet
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályai
1. Általános rendelkezések
8. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket
a) a bérlő részére elővásárlási jog alapján,
b) üres állapotban versenytárgyalás útján
lehet elidegeníteni.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
vonatkozásában a képviselő-testület dönt az ingatlanok értékesítésének a
feltételeiről.
2. Elővásárlási jog alapján történő értékesítés
9. §
A képviselő-testület az Ltv. 58. § (1) bekezdésében biztosított elővásárlási jog alapján a
bérlő részére kérelem alapján, vagy a bérbeadó kezdeményezésére a rendeletben
foglaltak szerint értékesíti a helyiséget, amennyiben arra érvényes bérleti jog áll fenn.
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10. §
(1) A helyiségek vételára – az Ltv. 58. §-ának figyelembevételével – a független
értékbecslő által elkészített, három hónapnál nem régebbi szakvéleményben foglalt
forgalmi értékkel egyezik meg, vagy attól magasabb összeg lehet. A vételárból
kedvezmény nem biztosítható.
(2) A helyiségek elidegenítése során a vételár megfizetése történhet egy összegben,
vagy részletfizetés is engedélyezhető. A részletfizetési kedvezmény időtartama
legfeljebb 1 év lehet.
(3) Amennyiben a helyiség elidegenítése részletfizetési kedvezmény biztosításával
történik, a vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg
megfizetni a teljes vételár legalább 50%-át, a fennmaradó vételárrész
kiegyenlítésére legfeljebb 1 éven belül, havi egyenlő részletekben van lehetőség.
(4) A részletfizetés annak teljes időtartama alatt kamatmentes.
(5) Amennyiben a helyiség elidegenítése részletfizetési kedvezmény biztosításával
történt, és a vevő elmulasztja legalább három havi törlesztőrészlet kiegyenlítését,
elveszíti a részletfizetés lehetőségét, és a teljes fennmaradó vételárrész megfizetése
egy összegben válik esedékessé.
11. §
Részletfizetés esetén az értékesítés a tulajdonjog fenntartásával történik, amit az
ingatlan-nyilvántartásban is rögzíteni kell. Az ingatlan tulajdonjogának átruházása csak
a teljes vételár kiegyenlítését követően történhet meg.
3. Elővásárlási joggal nem érintett, üresen álló helyiségek értékesítése
12. §
(1) Üresen álló helyiségek elidegenítése csak nyilvános versenytárgyalás útján, a
legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történhet.
(2) A versenytárgyalás lebonyolítása során a Vagyonrendelet 1. mellékletét képező
Versenyeztetési Szabályzat ötödik részében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A helyiségek értékesítése során a vételár megfizetése csak egy összegben
történhet, részletfizetési kedvezmény nem biztosítható.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május
26.napján.

Vártás József
Jegyző
14./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város területén
körzethatárairól
Előadó: polgármester

működő

egészségügyi

alapellátást

nyújtó

szolgálatok

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 97./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok körzethatárairól
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ E rendelet hatálya kiterjed Edelény város közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel, működtetési jog alapján tevékenységet végző háziorvosokra, házi
gyermekorvosokra, fogorvosokra, valamint a védőnői tevékenységet ellátó
egészségügyi szolgáltatókra.
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2.§ A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben
meghatározott kivétellel – csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható.
3. § A 1. melléklet tartalmazza az Edelény város területén található felnőtt háziorvosi
körzetek utca szerinti meghatározását.
4.§ A 2. melléklet tartalmazza az Edelény város területén található házi gyermekorvosi
körzetek utca szerinti meghatározását.
5.§ A 3. melléklet tartalmazza az Edelény város területén található vegyes profilú
fogorvosi körzetek utca szerinti meghatározását.
6.§ A 4. melléklet tartalmazza az Edelény város területén található óvodai és iskolai
fogászati ellátási körzetek intézmények szerinti meghatározását.
7.§ A 5. melléklet tartalmazza az Edelény város területén található óvoda- és iskolaegészségügyi feladatellátási körzetek intézmények szerinti meghatározását.
8.§ A 6. melléklet tartalmazza az Edelény város területén működő védőnői körzetek
utca és intézmények szerinti meghatározását.
9.§ A 7. melléklete tartalmazza az Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyelet
által ellátott települések névsorát.
10.§ Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.
11.§ Hatályát veszti az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) önkormányzati
rendelet.

Vártás József
jegyző

M olnár Oszk ár
polgárm ester

K ihirdetési 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 való kifüggesztéssel 2016. július 1.
napján.

Vártás József
jegyző

117

1. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

01.számú Edelény I. felnőtt 1191. praxis számú háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1 Tóth Árpád út,
1.11. Bólyai János út,
1.2 Széchenyi István út,
1.12. Semmelweis Ignác út,
1.3 Rozsnyói út,
1.13. Korányi Sándor út,
1.4 Rákóczi Ferenc út,
1.14. Hársfa út,
1.5 Újvilág út,
1.15. Tölgyfa út,
1.6 Táncsics Mihály út,
1.16. Dankó Pista út,
1.7 Menner Adolf út,
1.18. Móra Ferenc út.
1.8 Nyár út,
1.9 Császtai út,
1.10. Herman Ottó utca,
2.Damak település közigazgatási területe
02.számú Edelény II. felnőtt 1192. praxis számú háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1 Árpád út,
1.11. Klapka György út,
1.2. Bartók Béla út,
1.12. Kölcsey Ferenc út,
1.3. Bem József út,
1.13. Liliom utca,
1.4. Bocskai István út,
1.14. Madách Imre út,
1.5. Erkel Ferenc út,
1.15. Malomszög út,
1.6. Finkei út,
1.16. Miklós Gyula út,
1.7. Gábor Áron út,
1.17. Móricz Zsigmond út,
1.8. Hóvirág utca,
1.18. Nefelejcs út,
1.9. Jázmin utca,
1.19. Tompa Mihály út,
1.10. Jókai Mór út,
1.20. Vörösmarty Mihály út,
2.Ládbesenyő – Andrástanya települések közigazgatási területe
03.számú Edelény III. felnőtt 1193. praxis számú háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Antal György út 40 számig mindkét oldal, 1.13. Mátyás király út
1.2. Arany János út,
1.14. Pást utca,
1.3. Barátság út, Béke út,
1.15. Patak út,
1.4. Borsodi út páros oldal 40 számig,
1.16. Palóczy László út,
1.5. Borsodi út páratlan oldal 15 számig,
1.17. Póts András út,
1.6. Bódva út,
1.18. Petőfi Sándor út,
1.7. Deák Ferenc út,
1.19. Szemere Bertalan út,
1.8. Hősök tere,
1.20. Szent Erzsébet utca,
1.9. Ifjúság út,
1.21. Tormás út,
1.10.István király útja,
1.22. Újtemplom út,
1.11. Katona József út,
1.23. I. Sz. Gátőrház.
1.12. Kővágó út,
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04.számú Edelény IV. felnőtt 1194. praxis számú háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Antal György út 41. számtól,
1.11. Fűzfa út,
1.2. Szentpéteri út,
1.12. Napsugár út,
1.3. Bányász út,
1.13. Kossuth Lajos út,
1.4. Egres út,
1.14. Szabadság út,
1.5. Verespart út,
1.15. Alkotmány út,
1.6. Bihari János út,
1.16. Dózsa György út,
1.7. Rózsavölgyi Márk út,
1.17. Dögtér tanya,
1.8. Cseres út,
1.18. Szent Márton út.
1.9. Kenderföldi út,
1.10. Lévay József út,
2.Abod település közigazgatási területe
3.Balajt település közigazgatási területe
05.számú Edelény V. felnőtt 1486. praxis számú háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Akác út,
1.12. Markovics tanya,
1.2. Ady Endre út,
1.13. Mester út,
1.3. Borsodi út páros oldal 42. számtól,
1.14. Mező út,
páratlan oldal 17. számtól,
1.15. Muskátli út,
1.4. Borsvezér út,
1.16. Rozmaring út,
1.5. Csalogány út,
1.17. Tomori Pál út,
1.6. Déryné út,
1.18. Váralja út,
1.7. Eötvös Lóránd út,
1.19. Virág út,
1.8. Gyöngyvirág út,
1.20. Vizsolyi út.
1.9. József Attila út,
1.10.Juhász Gyula út,
1.11. Kandó Kálmán út,
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2. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi ellátás körzetei
01. számú körzet
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1
Ady Endre út,
1.21 Kandó Kálmán út,
1.2
Akác út,
1.22 Kossuth Lajos út,
1.3
Alkotmány út,
1.23 Liliom utca,
1.4
Barátság út,
1.24 Malomszög út,
1.5
Béke út,
1.25 Markovics tanya
1.6
Borsodi út,
(külterület),
1.7
Borsvezér út,
1.26 Mester út,
1.8
Csalogány út,
1.27 Mező út,
1.9
Deák Ferenc út,
1.28 Miklós Gyula út,
1.10 Déryné út,
1.29 Móricz Zsigmond út,
1.11 Dózsa György út,
1.30 Muskátli út,
1.12 Eötvös Lóránd út,
1.31 Palóczy László út,
1.13 Gyöngyvirág út,
1.32 Pást utca, Patak út,
1.14 Hóvirág utca,
1.33 Rozmaring út,
1.15 Hősök tere,
1.34 Szabadság út,
1.16 Ifjúság út,
1.35 Tomori Pál,
1.17 István király útja,
1.36 Tompa Mihály út,
1.18 Jázmin utca,
1.37 Váralja út,
1.19 József Attila út,
1.38 Virág út,
1.20 Juhász Gyula út,
1.39 Vizsolyi út,
2. Abod település közigazgatási területe
3. Ládbesenyő település közigazgatási területe

1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57

Arany János út,
Bányász út,
Egres út,
Fűzfa út,
Katona József út,
Kenderföldi út,
Lévay József út,
Mátyás király út,
Móra Ferenc út,
Napsugár út,
Nefelejcs utca,
Petőfi Sándor út,
Póts András út,
Rózsavölgyi Márk út,
Szemere Bertalan út,
Szent Erzsébet utca,
Tormás út,
I. számú Gátőrház
(külterület)

02. számú körzet
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Antal György út,
Árpád út,
Bartók Béla út,
Bem József út,
Bocskai István út,
Bódva út,
Bolyai János út,
Császtai út,
Dankó Pista út,
Erkel Ferenc út,
Finkei út,
Gábor Áron út,
Hársfa út,
Hermann Ottó utca,
Jókai Mór út,
Klapka György út,
Korányi Sándor út,
Kölcsey Ferenc út,
Kővágó út,
Madách Imre út,

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

Menner Adolf út,
Nyár út,
Rákóczi Ferenc út,
Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út,
Széchenyi István út,
Táncsics Mihály út,
Tóth Árpád út,
Tölgyfa út,
Újtemplom út,
Újvilág út.
Vörösmarty Mihály út,
Bihari János út,
Cseres út,
Szentpéteri út,
Verespart út,
Szent Márton út,
Belvárosi út,
Fenyősor út,
Borda utca (külterület),
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1.41

Császta tanya
(külterület)

2. Balajt település közigazgatási területe
3. Damak település közigazgatási területe

3. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

01. számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1 Ady Endre út,
1.23. Kossuth Lajos út,
1.2. Akác út,
1.24. Liliom utca,
1.3. Alkotmány út,
1.25. Malomszög út,
1.4. Barátság út,
1.26. Mátyás király út 1-10.,
1.5. Béke út,
1.27. Markovics tanya,
1.6. Borsodi út,
1.28. Mester út,
1.7. Borsvezér út,
1.29. Mező út,
1.8. Csalogány út,
1.30. Móricz Zsigmond út,
1.9. Déryné út,
1.31. Miklós Gyula út,
1.10. Deák Ferenc út,
1.32. Muskátli út,
1.11. Dózsa György út,
1.33. Nefelejcs út,
1.12. Eötvös Lóránd út,
1.34. Palóczy László út,
1.13. Gyönyvirág út,
1.35. Patak út,
1.14. Herman Ottó utca,
1.36. Póts András út,
1.15. Hóvirág utca,
1.37. Rozmaring út,
1.16. Hősök tere,
1.38. Rozsnyói út,
1.17. Ifjúság út,
1.39. Szabadság út,
1.18. István király útja,
1.40. Tompa Mihály út,
1.19. Jázmin utca,
1.41. Tomori Pál út,
1.20. József Attila út,
1.42. Váralja út,
1.21. Juhász Gyula út,
1.43. Virág út,
1.22. Kandó Kálmán út,
1.44. Vizsolyi út,
1.45. I. Sz. Gátőrház.
2. Damak település közigazgatási területe,
3. Hangács település közigazgatási területe,
4. Nyomár település közigazgatási területe,
5. Ziliz település közigazgatási területe.
02. számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1 Arany János út,
1.12. Petőfi Sándor út,
1.2. Bihari János út,
1.13. Rózsavölgyi Márk út,
1.3. Bányász út,
1.14. Fűzfa út,
1.4. Cseres út,
1.15. Szentpéteri út,
1.5. Egres út,
1.16. Szent Erzsébet utca,
1.6. Mátyás király út 11-től,
1.17. Lévay József út,
1.7. Katona József út,
1.18. Szemere Bertalan út,
1.8. Kenderföldi út,
1.19. Tormás út,
1.9. Napsugár út,
1.20. Verespart út,
1.10. Móra Ferenc út,
1.21. Szent Márton út,
1.11. Pást utca,
1.22. Dögtér tanya.
2. Abod település közigazgatási területe,

3. Balajt település közigazgatási területe,
4. Borsodszirák település közigazgatási területe,
5. Ládbesenyő település közigazgatási területe,
6. Szendrőlád település közigazgatási területe.
03.számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1.Árpád út,
1.16. Klapka György út,
1.2. Antal György út,
1.17. Korányi Sándor út,
1.3. Bartók Béla út,
1.18. Kölcsey Ferenc út,
1.4. Bem József út,
1.19. Madách Imre út,
1.5. Bocskai István út,
1.20. Nyár út,
1.6. Bódva út,
1.21. Menner Andolf út,
1.7. Bólyai János út,
1.22. Semmelweis Ignác út,
1.8. Erkel Ferenc út,
1.23. Széchenyi István út,
1.9. Császtai út,
1.24. Tölgyfa út,
1.10. Dankó Pista út,
1.25. Rákóczi Ferenc út,
1.11. Gábor Áron út,
1.26. Újtemplom út,
1.12. Hársfa út,
1.27. Újvilág út,
1.13. Finkei út,
1.28. Táncsics Mihály út,
1.14. Jókai Mór út,
1.29. Tóth Árpád út,
1.15. Kővágó út,
1.30. Vörösmarty Mihály út.
2. Hegymeg település közigazgatási területe,
3. Irota település közigazgatási területe,
4. Lak település közigazgatási területe,
5. Szakácsi település közigazgatási területe,
6. Tomor település közigazgatási területe.
4. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Óvodai és iskolai fogászati ellátás
01. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király útja 65.) látja el:
1. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (3780 Edelény,
Borsodi út 34.)
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király u.1., 7/a.,
Bányász út 2., Árpád út 41.)
02. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király útja 65.) látja el:
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b.)
3. Új Esély Oktatási Központ (3780 Edelény, Bányász út 27., 3780 Edelény,
Szentpéteri út 35.)
03. számú fogorvosi körzet (Edelény, István király útja 65.)látja el:
1. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.)
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvodája (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.)

5. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda- és iskola-egészségügyi feladatellátás körzethatárai
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01. számú körzet:
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (Székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u.
7/a., Árpád út 41., Bányász út 2.)
2. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (3780 Edelény,
Borsodi út 34.)
3. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b. - alsó tagozat)
4. Új Esély Oktatási Központ (Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény, Szentpéteri út 35.
– ált.isk.)
5. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvodája (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.)
02. számú körzet:
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény, Mátyás
király u. 1.)
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b. - felső tagozat)
3. Új Esély Oktatási Központ (Feladat-ellátási hely: 3780 Edelény, Bányász út 27/a,
3780 Edelény,Szentpéteri út 35.- szakiskola)
4. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.
6. melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
01.számú védőnői körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1 Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
(feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b.), alsó tagozat,
1.2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde I-II épület (Edelény, Mátyás király u. 1. és 7/A).
2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Antal György út,
2.10. Pást út,
2.2. Arany János út,
2.11. Patak út
2.3. Fenyősor,
2.12. Petőfi Sándor út,
2.4. Fűzfa utca,
2.13. Póts András út,
2.5. Katona József út,
2.14. Szemere Bertalan út,
2.6. Kenderföldi út,
2.15. Szent Erzsébet út,
2.7. Lévay József út,
2.16. Tormás út.
2.8. Móra Ferenc út,
2.9. Napsugár út,
02.számú védőnői körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Új Esély Oktatási Központ 9-12. évfolyam,
1.2.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvodája, 2 csoport (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abod település közigazgatási területe,
Andrástanya település közigazgatási területe,
Balajt település közigazgatási területe,
Damak település közigazgatási területe,
Királykút település közigazgatási területe,
Ládbesenyő település közigazgatási területe.
Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
8.1.
Deák Ferenc út,
8.2.
Hősök tere,
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8.3.
8.4.
8.5.

István király út,
Mátyás király út 10. számtól,
Palóczy út.
03.számú védőnői körzet:

1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
(feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b.) felső tagozat.
2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1
Belvárosi út,
2.11. Menner Adolf út,
2.2
Bódva út,
2.12. Nyár út,
2.3
Bólyai János út,
2.13. Tölgyfa út,
2.4
Borsodi út 1-39.,
2.14. Rákóczy Ferenc út,
2.5
Császtai út,
2.15. Rozsnyói út,
2.6
Dankó Pista utca,
2.16. Semmelweis Ignác út,
2.7
Hársfa út, Herman Ottó út,
2.17. Széchenyi István út,
2.8
Mátyás király út 1-9.,
2.18. Táncsics Mihály út,
2.9
Korányi Sándor út,
2.19. Tóth Árpád út,
2.10 Kővágó út,
2.20. Újtemplom út
2.21. Újvilág út.
04.számú védőnői körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Új Esély Oktatási Központ 1-8. osztály és az óvoda,
1.2.
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde III. épület (Edelény, Bányász út 2.).
2. Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Bányász út,
2.5. Szentpéteri út,
2.2. Bihari János út,
2.6. Szent Márton út,
2.3. Cseres út, Egres út,
2.7. Verespart út.
2.4. Rózsavölgyi Márk út,
05. számú védőnői körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Borsodi Általános Iskola (feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 150.).
2. Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
1.1.
Ady Endre út,
1.2.
Akác út,
1.3.
Alkotmány út,
1.4.
Barátság út,
1.5.
Béke út,
1.6.
Borsodi út 40. számtól,
1.7.
Borsvezér út,
1.8.
Csalogány út,
1.9.
Déryné út,
1.10.
Dózsa György út,
1.11.
Eötvös Lóránd út,
1.12.
Gyöngyvirág út,
1.13.
Ifjúság út,
1.14.
József Attila út,

1.15. Juhász Gyula út,
1.16. Kandó Kálmán út,
1.17. Kossuth út,
1.18. Markovics tanya,
1.19. Mester út,
1.20. Mező út,
1.21. Muskátli út,
1.22. Rozmaring út,
1.23. Szabadság út,
1.24. Tomori Pál út,
1.25. Váralja út,
1.26. Virág út,
1.27. Vizsolyi út.

06.számú védőnői körzet:
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1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (3780 Edelény, Borsodi
út 34.),
1.2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Oltalom Tagóvodája, 4 csoport, (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.),
1.3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3783 Edelény, Árpád út 41.)
2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Árpád út,
2.2. Bartók Béla út,
2.3. Bem József út,
2.4. Bocskai István út,
2.5. Erkel Ferenc út,
2.6. Finkei út,
2.7. Gábor Áron út,
2.8. Hóvirág út,
2.9. Jázmin út,
2.10. Jókai Mór út,

2.11. Klapka György út,
2.12. Kölcsey Ferenc út,
2.13. Liliom út,
2.14. Madách Imre út,
2.15. Malomszög út,
2.16. Miklós Gyula út,
2.17. Móricz Zsigmond út,
2.18. Nefelejcs út,
2.19. Tompa Mihály út,
2.20. Vörösmarty Mihály út.

7.melléklet a 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyelet által ellátott települések:
1. Abod,
2. Balajt,
3. Damak,
4. Ládbesenyő,
5. Irota,
6. Tomor,
7. Lak,
8. Szakácsi,

9. Hegymeg,
10. Hangács,
11. Nyomár,
12. Ziliz,
13. Boldva,
14. Borsodszirák,
15. Szendrőlád,
16. Edelény

15./ Napirendi pont tárgya:
A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Edelény város címeréről, zászlajáról és azok használatáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzatának 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. Az Önkormányzat jelképei
1.§ Az Önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok
a Címer és a Zászló.
2. A város címerének leírása
2. § A város címere álló, háromszögletű, zöld színű katonai pajzs, amelyet arany
kereszt oszt négy mezőre; az első mezőben arany szőlőfürt és hegyével lefelé
forduló szőlőmetsző kés, a második mezőben arany F betű, a harmadik
mezőben élével kifelé és hegyével lefelé fordított arany ekevas, a negyedik
mezőben pedig arany ék és kalapács lebeg. A pajzs közepén vörös szívpajzs,
amelynek mezejében kékkel fegyverzett arany sólyom lebeg. A pajzstartó az
egyik oldalon zöld cserfaág, a másik oldalon zöld olajág. A pajzs alatt szalag
lebeg EDELÉNY felirattal.
3. A városi címer használatának köre
3. § (1) A város címere a településre utaló és díszítő jelkép. Hatósági eljárás során
bélyegzőlenyomaton nem alkalmazható, az állami címer használatát nem
helyettesítheti.
(2) A város címere díszítő és utaló jelképként használható az alábbi esetekben:
a) képviselő-testületi ülések meghívóin,
b) protokolláris rendezvényeken,
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a
városra utaló emléktárgyakon,
d) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
tisztségviselői részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített
levélpapír fejlécén, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal osztályairól
kimenő iratok fejlécén, a polgármester, alpolgármester, a jegyző,
aljegyző, az osztályvezetők, önkormányzati képviselők, illetve az
önkormányzati intézmények vezetői részére készített névjegykártyákon.
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e) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntető- és emlékérmeken, cégek, egyesületek, társaságok, jogi
személyek bélyegző lenyomatán,
f) ünnepségeken, rendezvényeken,
g) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,
h) a városra utaló emléktárgyakon,
i) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és
sporteredmények emléklapjain, jelvényein, érmein,
j) a város egyes jellegzetes termékein,
k) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
l) a városháza épületének bejáratánál dísztermében és a házasságkötésre
szolgáló teremben,
m) a városba vezető utak mellett, a városba érkezőket köszöntő táblákon,
n) az edelényi Rendőrkapitányság személyi állományába tartozó szolgálati
egyenruha viselésére jogosult hivatásos állományú tagok felső ruházatán,
o) a közterület-felügyelő az egyenruha bal felső karján.
(3) Cégek, egyesületek, társaságok, jogi személyek – az önkormányzati
fenntartású költségvetési szervek kivételével - a város címerét a
polgármester előzetes engedélye alapján az e rendelet 3. § (2) bekezdése
szerint használhatják.
(4) Kereskedelmi célú felhasználás esetén a címer használatáért egyszeri
100.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni. Az önkormányzat intézményei a
városi címert külön engedély nélkül használhatják.
(5) A város címerének használatára kiadott engedély határozott időre és
időpontig vagy visszavonásig szólhat, melyről a kiadott engedélyben kell
határozni.
(6) A városi címert védjegyként senki nem használhatja.
(7) Az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken és más tárgyakon történő
felhasználás esetén a tárgyak engedélyezésére vonatkozó jogi szabályozás
alapján kell eljárni azzal, hogy a Képző- és Iparművészeti Lektorátus előtti
eljárást megelőzően be kell szerezni a (3) bekezdésben megjelölt engedélyt.
(8) Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek –
különösen elhelyezésével, a címer méretével elsőbbséget kell biztosítani.
4. A címer használatának módja
4. § (1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának
színében (fém, bőr, stb.) jelentkezzen.
(3) Nyomdában készített címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
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5. A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának
engedélyezése
5. § (1) A városi címer használatára vonatkozó engedély-kérelmet a polgármesterhez
írásban kell benyújtani, mely kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét,
b) a címer előállításának és felhasználásának célját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, forgalomba hozatal módját,
e) kereskedelmi forgalom estén az egységárat,
f) a címer használatának időtartamát,
g) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, rajzát vagy fényképmásolatát,
h) a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.
(2) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára
vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) annak nevét és címét, aki az engedélyt kapta,
b) a felhasználás célját, idejét és az engedély érvényességének időtartamát,
c) a terjesztés módjával, mennyiségével kapcsolatos kikötéseket,
d) a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket,
e) a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak benyújtásának határidejét.
f) a címer felhasználásért felelős személy megnevezését.
6. § (1) A kiadott engedélyekről a Hivatal Jegyzői Titkársága nyilvántartást vezet,
melynek tartalmaznia kell:
a) az engedély sorszámát és iktatószámát,
b) annak a szervnek vagy személynek a nevét és címét, aki az engedélyt
kapta,
c) az engedélyt kapó szerv részéről a felhasználásért felelős személy nevét,
d) az engedély érvényességének határidejét,
e) előállítás esetén az engedélyezett darabszámot,
f) a mintadarabok megjelölését és nyilvántartási számát,
g) jegyzetrovatot.
(2) Ha a polgármester a kiadott engedélyt visszavonja, a körülményt a
jegyzetrovatban fel kell tüntetni.
(3) Tilos az engedély kiadása a városi címer használatára vagy előállítására, ha
a használat, illetőleg a forgalomba hozatal módja vagy körülménye a város
jó hírnevét vagy a város lakosságának érzelmét sértheti.
6. A zászló leírása
7. § Edelény lobogója fehér, ezüst rojtokkal, közepében a város címere, felette a
pajzs felső szélével párhuzamosan írt fekete „EDELÉNY” felirat.
7. A zászló használatának köre
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8. § A zászló használható:
(1) Az önkormányzat Képviselő-testületének ülésein és más jelentősebb kizárólag helyi – események alkalmával.
(2) Nemzeti ünnepek alkalmával a nemzeti zászló elsőbbsége mellett.
(3) Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
(4) A város belföldi és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.
8. A zászló használatának módja
9.§
10.§
11.§
12.§

A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére
vonatkozóan a 3-5. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
A városi zászlóból egyet a Közös Önkormányzati Hivatal épületében kell
elhelyezni.
A városi zászlót a nemzetiszínűvel együtt kell kitűzni, hogy az utóbbi
jelentőségét ne csökkentse.
A polgármester a címer és a zászló használati engedélyét visszavonhatja, ha a
kedvezményezett a címer és zászló használatára méltatlanná vált.
9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti helyi címer és zászló használatának rendjéről, valamint a
közterületek, középületek fel lobogózásáról szóló 25/1993.(VIII.10.)
önkormányzati rendelet.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
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 2016.
május 26.
Vártás József
jegyző
16./ Napirendi pont tárgya:
A Gelej külterület 093/4 hrsz-ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdonrész
értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 99./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Gelej külterület 093/4 hrsz-ú ingatlanban fennálló
önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Gelej külterület 093/4 hrsz-ú ingatlanban fennálló önkormányzati
tulajdonrész értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gelej
külterület 093/4 helyrajzi számú ingatlanban fennálló,
535/143321 arányú önkormányzati tulajdoni hányadot
– az Ozorák István igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki
szakértő (ig. szám: 0682) által megállapított –100.000,- Ft
vételárért értékesíti Farnyik János (3443 Mezőnagymihály,
Szabadság út 14. szám alatti lakos) részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: vevő, ügyvéd, osztályok

17./ Napirendi pont tárgya:
A 86/2015.(VI.25.) határozat visszavonásáról és az Edelény belterület 226 hrsz-ú,
Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 100./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti
ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan
értékesítésre történő meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1./

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
visszavonja a 86/2015.(VI.25.) határozatát, amelyben az
Edelény belterület 226 hrsz-ú ingatlan Lipták István részére
történő értékesítéséről döntött.

2./ A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat tulajdonában
levő, Edelény belterület 226 hrsz-ú, természetben Edelény, Pást
út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetését.
3./ Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az
Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény
belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatt található, 532
m2 területű építési telket.
A tárgyaláson bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2016. június 7én
9:00
óráig
letétbe
helyez
168.910,-Ft
(azaz
Egyszázhatvannyolcezer-kilencszáztíz
forint)
licitálási
biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít.
Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb
vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási
ár:
1.689.100,Ft
hatszáznyolcvankilencezer-egyszáz forint)

(azaz

Licit lépcső: 30.000,- Ft (azaz Harmincezer forint)
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Egymillió-

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja:
2016.
május
30
–
2016.
június
3.napjain
hétköznapokon.
Licittárgyalás időpontja: 2016. június 7-én 9:00 óra.
Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
(Edelény, István király útja 52.)
A versenytárgyalást a jegyző vezeti.
Az
ingatlan
értékesítésével
kapcsolatban
további
felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző,
Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati
hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: meghirdetés azonnal, licittárgyalás
7.,szerződéskötés 2016. június 22.
Felelős: jegyző, polgármester
Határozatról értesülnek:osztályok

2016.

június

18./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 101./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok
értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény zárt kert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény zárt kert 5402/1
és 5402/2 helyrajzi számú ingatlanokat – az Ozorák István

igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (ig. szám:
0682) által megállapított – összesen 150.000,- Ft vételárért
értékesíti Márton János (3780 Edelény, Nyár u. 3/b. szám
alatti lakos) részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek:vevő, ügyvéd, osztályok
19./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára kötött
használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról szóló 63/2016.(IV.21.)
határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 102./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület
helyiségeinek használatára kötött használati szerződések és
megállapodások felülvizsgálatáról szóló 63/2016.(IV.21.)
önkormányzati határozat módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek
használatára kötött használati szerződések és megállapodások
felülvizsgálatáról szóló 63/2016.(IV.21.) önkormányzati határozat
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény,
Bányász út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú
irodaépületben a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete
részére az előterjesztés mellékletét képező kimutatás szerint 1
db irodahelyiségnek az üzemeltetési költségek arányos
megfizetésének kötelezettségével történő használatba adását
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződéseknek és megállapodásoknak az előterjesztés
mellékletét képező kimutatás szerinti módosítására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: polgármester
20./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, 2016. július 1.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Intézmény, MÁK
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1. melléklet a 82/2016.(V.26.) határozathoz
Okirat száma: 2/M/2016.

Módosító okirat
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2016.03.17. napján kiadott, 1/A/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján – a …………………………….. határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1.

2.

Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázatban „Vállalkozási jogviszony” helyébe
„Vállalkozási jellegű jogviszony”szöveg lép.
Az Alapító okirat 6.2 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölés
e

feladatellátási hely megnevezése
1 óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a szám alatt

maximális
gyermek-,
tanulólétszá
m
40 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám alatti
telephelyen

100 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti
telephelyen

50 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti
telephelyen

52 fő

5 a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a szám alatt

38 fő

Jelen módosító okiratot 2016.07.01. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2016………………..

P.H.
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aláírás

2.

Okirat száma: 2/A/2016.

melléklet a 82/2016.(V.26.) határozathoz

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

A költségvetési szerv

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a
1.1.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

3780 Edelény, Mátyás király út 1.

2

3780 Edelény, Bányász út 2.

3

3780 Edelény, Árpád út 41.

2.1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

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

megnevezése

székhelye

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 3780 Edelény, Borsodi út 34.
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napköziotthonos Óvoda
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

4.1.

4.2.

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott
bölcsődei ellátás.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

4.4.

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott óvodai
neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült –
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott
beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása.
A költségvetési
megjelölése:

szerv

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

8

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

2

9
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szerinti

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Óvoda esetében:

Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések területe, valamint Edelény
város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út, Rózsavölgyi
Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó Pista út,
Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó út, Menner Adolf út,
Nyár út, Tölgyfa út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út,
Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, Újtemplom út, Újvilág
út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi út a Bódva hídig, Móra Ferenc út,
Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József út, Arany János út,
Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József út, Palóczy
László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák Ferenc út,
István király útja, Mátyás király út, Belvárosi út, Fenyősor út, Szent Márton út.

4.5.2. Bölcsőde esetében:

Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva,
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács,
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő,
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő,
Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye,
Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás,
Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések
közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város mindenkori 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:

1
2
3
4
5

foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Vállalkozás jellegű
jogviszony
Közfoglalkoztatási
jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
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törvények módosításáról

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István király útja 49.)
látja el.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a
szám alatt

40 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1.
szám alatti telephelyen

100 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám
alatti telephelyen

50 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám
alatti telephelyen

52 fő

5

a bölcsődében Edelény, Mátyás király út
7/a szám alatt

38 fő

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

3780 Edelény, Mátyás király út
7/a

168/2.

2

3780 Edelény, Mátyás király út 1.

175/2.

3

3780 Edelény, Bányász út 2.

652.

4

3780 Edelény, Árpád út 41.

2202
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vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga
Az intézmény az
óvodai nevelés,
elidegenítés,
bölcsődei
ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben
foglaltak szerint
óvodai nevelés
önállóan
rendelkezik a
használatba
óvodai nevelés
adott vagyonnal.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. szeptember 11. napján kelt, 182/2013. (IX.11) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak
az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016……………………….. napján kelt,
…………………………………………………………………
napjától
alkalmazandó
2/M/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ……………………………………………………..
P.H.

Magyar Államkincstár

21./ Napirendi pont tárgya:
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta.
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2016. április 21.
napján kelt BO/13/52-2/2016. iktatószámú megkeresése
alapján felülvizsgálta Edelény város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati
rendeletet, és megállapította, hogy az előterjesztésben
részletezett okok miatt új rendelet alkotása vált
szükségessé.
2. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
jelenleg
az
önkormányzat nem rendelkezik pénzügyi fedezettel a
szükséges
dokumentum
elkészíttetéséhez,
valamint
főépítész alkalmazásához, ezért elrendeli, hogy a
költségvetési fedezet rendelkezésre állásakor kerüljön
megindításra az új rendelet megalkotása, kerüljön
alkalmazásra főépítész, és a döntéshozatali eljárás kerüljön
lefolytatásra.

3. Képviselő-testület előterjesztés készítését, és képviselőtestület elé terjesztését rendeli el új Helyi Építési Szabályzat
készítése tárgyban.
Határozat: 2016. június 23.
Felelős: polgármester
Értesül: Kormányhivatal, osztályok
22./ Napirendi pont tárgya:
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan a pályázat
benyújtásánál az egyik alcél a sport-infrastruktúra fejlesztése, ezért felolvasná azt a
válaszlevelet, amit Fónagy János államtitkár úrtól kapott. Ennek az előzménye az volt,
hogy a kozármislenyi labdarúgócsapat támogatásával kapcsolatban írt egy levelet,
amelyre megküldte a válaszát államtitkárúr, mely a következőket tartalmazza:
„Tisztelt Képviselő Úr!
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét ismerőként megköszönöm 2016. április 21-én kelt
levelét, melyben támogatásomat kérte mintegy 500 millió forintos többfunkciós
kiszolgáló létesítmény megépítéséhez. Magyarországon a folyamatban lévő sportlétesítmény fejlesztések és az egészséges sportcélú nevelésre irányuló kormányzati
intézkedések katalizátor szerepet töltenek be, és az országban eddig sorra nem került
beruházások kapcsán is tervek, költségvetések készülnek. Ugyanakkor Szabó Tímea
országgyűlési képviselő 2016. március 22-ei tájékoztatásomra csak a sajtó által
közérdeklődésre számot tevő részét tette nyilvánossá, válaszomban ugyanis a
kozármislenyi támogatást sportszakmai indoklásán kívül részletesen kitért a Magyar
Labdarúgó Szövetség létesítményfejlesztési koncepciójára, a nemzeti stadionfejlesztési
programra, valamint az országgyűlés által hozott döntésekre. A nemzeti stadionfejlesztési program keretében a kormány az MLSZ által tett javaslatok alapján 2013-ban
jelölte ki azokat a fejlesztéseket, amelyek a programba bekerülhetnek. A magyarországi
sportfejlesztések ezen kívül több irányban folyamatosak, tornaterem, tanuszoda
beruházások, uszodafejlesztések, multifunkcionális csarnokok, akadémiák, mely
fejlesztések keretében többek között Edelény városában is tanuszoda épül. Javaslom,
hogy a kormányzaton belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős
államtitkárságánál kezdeményezze a beruházás támogatását.
Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni.
Üdvözlettel: Fónagy János”
Ehhez annyi véleménye van, hogy részéről ez a levél nesze semmi fogd meg jól, egy
nagyon szépen megfogalmazott hivatalos válasz, viszont ő ebben a dologban
továbbmenne és meg fogja keresni a sportért felelős államtitkár asszonyt, kérve a
segítségét, és utalva Fónagy úr levelére.
Polgármester: Természetesen képviselő úr azt tesz, amit jónak lát, nyilvánvaló, hogy
ha többen, több csatornán keresztül indítanak el valamit, az akkor előbb utóbb
majdcsak célhoz vezet. Nyilván ő is elindította a maga csatornáin keresztül egy jó ideje
ezt a kérést. Biztos abban, hogy előbb-utóbb célba fognak érni ezzel is.
Loj Balázs alpolgármester: Örömmel hallotta, hogy válaszolt államtitkár úr képviselő
úrnak. Sajnos nem volt itt a legutóbbi rendes testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt,
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amikor képviselő úr felolvasta a levelét. A testületi ülésen többször elhangzott
polgármester úr szájából, hogy azért történtek itt kezdeményezések arra, hogy egy
ilyen központi épületet kialakítsanak Edelény városában, sőt, tervek is készültek.
Polgármester úr többször egyeztetett tervezővel, a helyszínen is voltak kint együtt és,
ha jól tudja, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrral is voltak egyeztetések, sőt
még ha jók az információi, ígéretek is elhangzottak, amivel tele van a „padlás”, de
reméli, hogy most az ígéretek beválnak, nem úgy, mint azokban az időszakokban,
amikor csak ígérgettek és nem váltak be. Igaza van polgármester úrnak, minél több
oldalról közelítik meg ezt a dolgot, több helyről megy a kérés, több ember tud róla,
annál erősebb ez a hatás. Azt nagyon sajnálja, hogy 2002 és 2010 között, amikor a
Gyurcsány, Bajnai kormányok voltak, és amikor képviselő úr az MSZP-ben vezető
szerepet töltött be, akkor nem írt levelet ebben a témában, amikor ramaty állapotban
volt a kastélykerti sportpálya. Tehát lett volna rá fejlesztenivaló, de ez nem történt meg
akkor képviselő úr részéről. Aki nyitva tartja a szemét, az láthatja, hogy azóta egy olyan
folyamat indult el, ami 2012-2013-ra datálható, és úgy hiszi, hogy az edelényi
sportéletében egy történelmi időszak lesz, mint ahogy az Edelényi Bányász
megalakítása is az volt annak idején, és a kastélykerti sportpálya létrehozása. A mostani
városvezetés egy olyan úton indult el, ami szerinte évtizedekre, vagy évszázadokra
megalapozhatja majd az Edelényben élők, az itt sportolók, a sportszeretők életét.
Nagyon sajnálja, hogy képviselő úr nem tette meg, hogy a 2002-2010 szocialista érában
ilyen lobbi-tevékenységet folytatott volna. Úgy gondolja, hogy azért lesz eredménye, de
azért biztatja, hogy a sportért felelős államtitkárnak is írja meg ezt a levelet. Úgy
gondolja lesz eredménye.
Csabai Gyula képviselő: Segítene egy kicsit alpolgármester úrnak, mert ő akkor nem
volt a képviselő-testületnek tagja, és csak hogy tisztán lássa, hogy akkor hogyan is
zajlottak ezek a dolgok, és miért is folytattak lobbi-tevékenységet.
Azért azt tudni kell, hogy Edelény város elmúlt 10 évének eddigi legnagyobb fejlesztése
az alpolgármester úr által emlegetett Gyurcsány, Bajnai kormány idején kezdődött,
legalábbis a döntés akkor született meg, lásd belvárosi rekonstrukció, Coburg-kastély.

Azt már akkor is lehetett tudni, hogy a kastélykerti sportpályának ki kell költözni, és
hogy csak tisztában legyen, hogy hogyan indult el ez a folyamat, elmondja, hogy annak
idején személyesen megkereste polgármester urat azzal, hogy nyújtsák be a legelső
pályázatot a műfüves labdarúgópályára, arra a pályázati kiírásra, amelyet az MLSZ írt ki.
Akkor polgármester úr azt mondta, hogy támogatja ezt az elképzelést.
Egy közmeghallgatás előtt hívtak össze rendkívüli testületi ülést, melyen döntött a
képviselő-testület arról, hogy benyújtják ezt a pályázatot. Ezt a pályázatot ő rakta össze
és töltötte fel. Így indult az új sportlétesítménynek a fejlesztése és az élete.
Loj Balázs alpolgármester: Képviselő úr, mint már olyan sokszor tette, most is
félrebeszél. A sportról kezdtek el beszélgetni, nem a város-rehabilitációról és a
kastélyról, és ő azt mondta, hogy a sport területén kellett volna ilyen lobbitevékenységet kifejteni. Annak nagyon örül, hogyha hozzájárult a sportpálya
kialakításához, egyébként akkor az volt a dolga a Városfejlesztési Bizottság tagjaként, a
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következő időszakban elnökeként. Ezt ő nem tartaná külön érdemnek, hanem inkább
feladatnak, amit el kellett végezni, de örül, tudja, hogy köze volt ehhez a dologhoz és
ezt elindította, azért a 2002-2010 közötti szocialista időszakról beszélt. Az egyetlen
eredménynek azt látta a sport területén, hogy egy műfüves pálya készült a gimnázium
mögé hat esztendővel ezelőtt. Tehát ez egy olyan beruházás volt és most ott tartanak
és arról beszéltek polgármester úrral és igazgató úrral, hogy ezt a pályát
tulajdonképpen el kell bontan és egy új dolgot kell építeni a helyére. Ez a műfüves
pálya tehát hat évig tartott, amit ha jól emlékszik, képviselő úr adott át 2010-ben a
szocialista éra végén, ez volt az egyetlen sporttal kapcsolatos beruházás.
A belváros rekonstrukciójával kapcsolatban szeretné elmondani a korrekt tájékoztatás
végett, hogy a végső döntés már a Fidesz érában született 2010 után jóval. Kétfordulós
volt ez a pályázat, és tudja, nagyon sokat dolgoztak az előkészítésen, az első körben
átment, és a második forduló jóval a kormányváltás után. Még ebben is volt egy kis
csúsztatás.
Polgármester: Számára ez is azt jelenti, hogy ha sokan akarják ugyanazt, akkor az
előbb-utóbb megvalósul.
Csabai Gyula képviselő: Így van, ha sokan akarják, és miért ne tehetné egy
önkormányzati képviselő, hiszen ez a dolga, a lépéseket megtenni annak érdekében. Az
a baj alpolgármester úr, hogy Önök folyamatosan 2002-2010-es időszakról beszélnek,
és Önök kormányoznak idestova 6 éve, talán a saját maguk házatáján kellene
sepregetni, meg a lakossággal, az emberekkel beszélgetni. Nem szeretne belemenni
politikai vitába, politikai csatározásokba, akkor, hogy ha ezt megtenné, akkor egy kicsit
másképp fogalmazná meg a gondolatait, meg más hangnemben itt a képviselő-testületi
ülésen.

Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
támogatását célzó pályázat benyújtásáról

fejlesztések

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
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1.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterek által
közösen hirdetett - a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok
szerinti - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra.

2.) A pályázat az alábbi alcélok megvalósítására irányul:

•

b) alcél (sport infrastruktúra-fejlesztés): az
önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló
Edelény belterület 1193/4 hrsz-ú ingatlanon (3780
Edelény, Borsodi út 34.) rekortán borítású kézilabda és
kosárlabda pálya építésére;

•

c) alcél (útfelújítás): Tóth Á. – Ifjúság utakat összekötő
belterületi út, gyalogoshíd burkolat felújítása.

3.) Képviselő-testület

nyertes pályázat esetén jóváhagyja az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítását
célzó pályázat teljes körű megvalósítását.

4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 38.374.320,- Ft

összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás
intenzitása 85%.

5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 5.756.148,-

Ft önerőt a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

6.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos
dokumentumok
aláírására
és
nyilatkozatok
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására,
valamint a pályázat műszaki tartalmának végelegesítése során a
kerekítésekből adódó esetleges 4.) és 5.) pontban jelölt összegek
módosítására.

Határidő: június 02., illetve a hiánypótlási határidő lejárta
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
23./ Napirendi pont tárgya:
TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének energetikai
korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

146

Polgármester szót ad Molnár Istvánné Palkó Ildikó óvodavezetőnek.
Molnár Istvánné Palkó Ildikó óvodavezető köszönetet mond polgármester úrnak,
jegyző úrnak, a képviselő-testület tagjainak, a pályázatíróknak elsősorban azért, hogy
fontosnak tartják azt, hogy a Mátyás Óvoda épületei megújuljanak. Mindannyian
nagyon örülnek ennek, és szerinte bárki, aki elmegy a városban az 1-es épületük előtt,
az látja, hogy egy szanatóriummal, vagy szállodával fölér az az épület. A finkei
városrészen működő óvodát újonnan kapták meg és vették át, illetőleg most úgy tűnik,
hogy a maradék két épületük is megújul. Ezért nagyon hálásak, és azért, hogy a város
vezetése mindezt fontosnak tartja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási
helyének energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem
benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP3.2.1-15 kódszámú – Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde egresi
feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be TOP3.2.1-15 kódszámú Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde egresi
feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése címen.
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 60 millió Ft
összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
24./ Napirendi pont tárgya:
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Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos víziturizmus
fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú pályázathoz
kapcsolódóan
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő kérdése, hogy a szóbanforgó terület hol található.
Polgármester elmondja, hogy ez a pályázat a Bódva víziútvonalról, víziturizmusról
szól, amely egyébként a határtól, Hidvégardótól indul, és különböző megállóhelyek
alakulnának ki, tehát kajakozni lehet a Bódván, lenne egy megálló Perkupán,
Szendrőben egy létesítmény, Edelény, és a vége Boldva település lenne. Ezen kívül a
Rakaca-tavon három helyen lenne bizonyos létesítmény, Edelényben természetesen a
Bódvához legközelebb eső helyszínen. Nyilvánvalóan az eddigi fejlesztésekből adódik a
szabadidő és sportközpont területe. A létesítménynek az elhelyezését úgy tudná leírni,
hogy a kerékpár szaküzlet ingatlan kertje végénél, a sporttelep bal sarkának a
területe, és még mindig marad hely az élőfüves pálya és e között a létesítmény között
annyi hely, hogy a későbbiek során egy sportcsarnok elférjen.
Loj Balázs alpolgármester az előterjesztés kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester kiegészítésül elmondja, hogy Hidvégardótól Boldváig
tartana ez a kajaktúra útvonal, és mivel ezt a pályázatot a Területi Operatív Program
keretein belül adták be, szűkösek a lehetőségek a turisztika terén. Megvallja őszintén,
hogy fenntartásaik vannak a pályázat sikerét illetően, de megpróbálják. A Magyar
Kajak-Kenu Szövetség ösztöntézésére és megkeresésére polgármester úrral
egyeztettek a szövetség képviselői és tagjai. Hasonló az eset, mint a Császtai út
esetében, ezért párhuzamot von közötte, mert azt történt, hogy felkérték Edelény
Város Önkormányzatát, hogy vállalja el a mentorálását és konzorcium vezetését ennek
a pályázatnak, viszont, ha az önkormányzat bead egy ilyen pályázatot ebben a
konstrukcióban, akkor már nem adhat be a következő fordulóban, ha nem zárják le
ezt a pályázatot, vagy ha esetleg nyer egy másikat ugyanebben a konstrukcióban.
Polgármester úr javasolta, hogy egy civil szervezettel próbálják meg, és így esett a
szervezetükre a választás, aki már hasonló jellegű turizmussal kapcsolatos projektet
bonyolított. Kicsit kapcsolódik a Görögkatolikus Általános Iskola előterjesztéséhez is,
hiszen hozzáadna nem is kicsit a város lehetőségeihez, ha egy túraútvonalat
csinálnának. Igazgató úr jól fogalmazta meg, ha Edelénybe látogat valaki, akkor
választhat, hogy gyalogosan szeretne sétálni, kerékpározni szeretni, lovon vagy éppen
kajak-kenun. Szeretné, ha a képviselő-testület támogatná ezt az előterjesztést.
Polgármester: Kiegészítésül annyit kíván elmondani, hogy az önkormányzat egy
célterületre, tehát itt konkrétan a Területi Operatív Program turisztikai előirányzatára
csak egy pályázatot nyújthat be. Előkészítés alatt van egy közel 500 millió forintos
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turisztikai pályázat, melynek a benyújtása az önkormányzat részéről történik meg,
ezért nem vállalhatta az önkormányzat ennek a pályázatnak a benyújtását még akkor
sem, ha tényleg a Kajak-Kenu Szövetség megkérte őket, ezért ez a megoldás látszott
célszerűnek. Reméli, hogy mind a kettőben sikeresek lesznek.
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2016.(V.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15”
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tulajdonosi
hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos víziturizmus
fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú pályázathoz
kapcsolódóan” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta az Edelényi Térségfejlesztő Műhely (székhely: 3780 Edelény,
Fűzfa út 6/6. képviseli: Loj Balázs elnök) tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelmét a „TOP – 1.2.1-15. kódszámú Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” kiírásra több konzorciumi
partner bevonásával benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolódóan.
2. Képviselő-testület a határozat melléklete szerint előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1./ pont szerinti támogatási kérelem
kiíró általi támogatása esetén az Önkormányzat tulajdonában álló Edelény
belterület 1193/4 hrsz-ú ingatlanon csónaktároló, és vizes helyiség kerüljön
kialakításra.
3. Képviselő-testület nyertes támogatási kérelem esetén elrendeli
előterjesztés készítését a használati szerződés megkötése, és a
tervezett felépítmény pontos helyének kijelölése tárgyban.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesülnek: osztályok
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M elléklet a 86/ 2016.(V.26.) határozathoz
NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:

Molnár Oszkár polgármester
__
__
__

mint a
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Adószám:
Statisztikai számjel:

Edelény Város Önkormányzata
725592
3780 Edelény, István király útja 52.
15725596-2-05
15725596-8411-321-05

képviselője a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a
Bódva völgyében” című – TOP-1.2.1 – 15 azonosító számú, az Edelényi
Térségfejlesztő Műhely (3780 Edelény Fűzfa u. 6/6, képviselő: Loj Balázs elnök) –a
továbbiakban mint támogatást igénylő pályázatához kapcsolódóan ezúton kijelentem,
hogy a fejlesztéssel érintett, Edelény település, 1193/4 helyrajzi szám alatt
található ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) Edelény Város Önkormányzata 1/1
arányú, kizárólagos tulajdonában áll.
A fentekre tekintettel az ingatlan nincs a támogatást igénylő tulajdonában, az
ingatlannak nem a támogatást igénylő a kizárólagos tulajdonosa, és az ingatlan nem
is kerül a támogatást igénylő tulajdonába.
A jelen nyilatkozat aláírásával társaságunk, mint az ingatlan kizárólagos tulajdonosa
ezúton hozzájárul a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást
igénylő általi aktiválásához.
Kijelentjük, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára
rendelkezésre áll.
Kijelentjük továbbá, hogy a nyertes pályázat esetén a kedvezményezettel az ingatlan
vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti jogcímen,
birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződést kötünk.
Edelény, 2016. május 26.

…………………………………………………………….
Edelény Város Önkormányzata
ingatlantulajdonos
képviseletében Molnár Oszkár polgármester
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Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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