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Edelény Város Önkormányzata ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025 azonosítószámon 
támogatást nyert „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az Edelényi 
járásban” című projekt megvalósítására. A projekt 2015.08.01.- 2015.11.30. között 
kerül megvalósításra. A pályázati feltétele fenntarthatósági szempontból a jogszabályi 
keretek összefoglalása: A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás 
kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint a főbb jogi 
rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A 
dokumentumokat ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a honlapon és az 
ügyfélszolgálaton kinyomtatva. 
 
A projekt által érintett ügycsoport, feladat/szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályok felsorolása: 

• Alaptörvény 
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról 
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 
• Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi önkormányzati 

rendeletei 
 
A főbb jogi rendelkezések összefoglalása 
 
Alaptörvény 
 
XV. cikk 
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását 

külön intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, 

az időseket és a fogyatékkal élőket. 
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2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
 
1. §  Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó 

természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény 
rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni 
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

 
4. §  Az egyenlő bánásmód követelményét 

a) a magyar állam, 
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, 
c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, 
d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, 
e) a közalapítványok, a köztestületek, valamint munkavállalók és munkáltatók 

érdekképviseleti szervezetei 
f) a közszolgáltatást végző szervezetek, 
g) a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: 

oktatási intézmény), 
h) a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények, 
i)  a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények,  
j)  az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíjpénztárak,  
k)  az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, 
l)  a pártok, valamint 
m)  az a)-l) pontok alá nem tartozó költségvetési szervek jogviszonyaik 

létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (a 
továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani. 

 
8. §  Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, 

amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 
a) neme, 
b) faji hovatartozása, 
c) bőrszíne, 
d) nemzetisége, 
e) nemzetiséghez való tartozása, 
f) anyanyelve, 
g) fogyatékossága, 
h) egészségi állapota, 
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,  
j) politikai vagy más véleménye, 
k) családi állapota, 
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,  
m) szexuális irányultsága,  
n) nemi identitása,  
o) életkora, 
p) társadalmi származása,  
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q) vagyoni helyzete, 
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 
s) érdekképviselethez való tartozása, 
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: 

tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, 
részesült vagy részesülne. 

 
9. §  Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen 
nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. 

 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról 
 
2. § (1) A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem zárja ki azt, 
hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok 
illessék meg. 

 
57/B. § (4) A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében 

vizsgálandó szempontok: 
 

1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban, vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 

vagy 
c) 50 éven felüli személy, vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, 

amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam 
valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 
ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy 

f) 454 egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 
képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van 
szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos 
munkahelyen; 

 
2.  Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki legalább 24 hónapja 

munkanélküli;  
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és egyes szociális 
ellátásokról 
 
33. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 
 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 
 
6. § (2a) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek 

joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató 
körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. 

 
67/A.§(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi 
körülmények közül egy fennáll: 
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha 

a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül 
nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha 
a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
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1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 

1. § (1) Az építmény elhelyezése során biztosítani kell: 
… 
d) a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára biztonságos és 

akadálymentes megközelíthetőséget;… 
 
2. § E törvény alkalmazásában: 

1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, 
biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve 
azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek 
ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 

 
1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 

2. § (2) Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell az 
esélyegyenlőségnek. 
 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
 

4.§ E törvény alkalmazásában... 
f) közszolgáltatás: 

fa) minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és 
minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási 
tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek 
beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok 
biztosa, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek 
által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, 

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati 
médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, 
kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, 
ellátás, illetve tevékenység, 

fc) a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során 
kifejtett minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb 
közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy 
nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által 
fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) 
alpont szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység, 

 
h) egyenlő esélyű hozzáférés: 

ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - 
az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, 
különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 
funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, 
értelmezhető és érzékelhető, 
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hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a 
mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 
emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló 
része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára 
rendeltetésszerűen használhatók, 

hc) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, 
különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 
funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és 
érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára 
akadálymentes. 

 
7/A.§  
 (1) A fogyatékos személy számára - figyelembe véve a különböző 

fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

(2) A közszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok 
szerinti hatósági eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjának érvényesülését biztosítani kell. 

 
7/B. § 

(3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített 
köznevelés-fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy az állam által 
nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra 
az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei. 

(4) A 4. § fa)-fc) alpontjában meghatározott közszolgáltatások egyenlő 
esélyű hozzáférhetővé tételének megteremtését az európai uniós 
társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések támogatják. 

 
7/C. § A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 

érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - 
külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást 
nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló 
területére. 

 
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
 
3. §  Minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen 

és fennmaradjon. 
 

4. § (1)  Minden nemzetiségi közösségnek és nemzetiséghez tartozó személynek 
joga van 
a) a szülőföldjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök 

születési vagy lakhelyének kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés 
szabadságához és oltalmához; 

b) az óhazával való zavartalan kapcsolattartáshoz. 
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(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van mind az óhaza és a 
nyelvnemzetek állami és közösségi intézményeivel, mind a más 
országokban élő nemzetiségekkel való kapcsolattartásra. 

 
5. § (1)  A nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben 

meghatározott esetekben - az állam biztosítani köteles. 
(2) A polgári és büntetőeljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban 

az anyanyelv használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják. 
(3) Az Országgyűlésben a nemzetiséghez tartozó képviselő és a nemzetiségi 

szószóló az anyanyelvét is használhatja. 
(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületében a nemzetiségi képviselő 

anyanyelvét is használhatja. Ha a felszólalás kizárólag valamely nemzetiség 
nyelvén hangzott el, a felszólalás magyar nyelvű szövegét vagy tartalmi 
kivonatát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell. 

(5) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 
a regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az érintett települési 
nemzetiségi önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles 
jegyzőkönyveit és határozatait a magyar mellett az adott nemzetiség 
nyelvén is vezetni, szövegezni. Értelmezési vita esetén a magyar nyelvű 
változat a hiteles. 

 

7. § Nemzetiséghez való tartozás miatt tilos az egyenlő bánásmód követelményének 
bárminemű megsértése. 

 

10. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi érdekek 
védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és 
hatáskörének gyakorlásával. 

(2) A nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatáskörök 
jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. 

(3) A nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaikat 
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják. 

(4) A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 
nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település, 
megye illetékességi területén jelentkező, a kulturális szolgáltatással, 
nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, 
közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi 
örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a 
helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelező feladata ellátása során a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzat a 
nemzetiségi ügyek ellátására, vagy a nemzetiséghez tartozókat e 
minőségükben érintő feladatok ellátására a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény szerinti szervezetet hoz létre, vagy szerződést köt - az alapítás 
vagy szerződéskötés során az érintett nemzetiségi önkormányzat 
egyetértését, ha a településen, megyében nem működik nemzetiségi 
önkormányzat, a településen, megyében székhellyel rendelkező 
nemzetiségi egyesület véleményét beszerzi. 
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(6) A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen 
szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a 
településen, megyében működő 
a) települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal, 
b) nemzetiségi egyesülettel történő együttműködés során, ide értve a 

javaslatok, kezdeményezések kezelését, a véleményezési és 
egyetértési jog gyakorlásának részletes rendjét. 

(7) A helyi önkormányzat a (4) bekezdés szerinti kötelező feladata ellátása 
során a nemzetiségi jogok érvényesülése érdekében - a településen, 
megyében élő, adott nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére - 
megteszi a szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzati óvodai ellátás 
nemzetiséghez tartozók által történő igénybevételének biztosításával 
(megszervezésével, megszervezésének a feladatellátásra kötelezett által 
történő megszervezésének kezdeményezésével) kapcsolatban. 

(8) A helyi önkormányzat a településen, megyében települési, területi 
nemzetiségi önkormányzat hiányában az adott nemzetiség országos 
önkormányzata javaslataira tekintettel látja el a településen, megyében a 
nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatait. 

(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a települési nemzetiségi 
önkormányzat képviselőtestülete kezdeményezésére a nemzetiségek 
ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e feladattal megbízza 
valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület kijelölt tagja részt 
vehet és a napirendi pontokhoz hozzászólhat. 

 
11. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos 

és elidegeníthetetlen joga. 
 
12. § (1)  A nemzetiséghez tartozó személynek joga van: 

a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, 
történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, 
ápolásához, gyarapításához, továbbadásához; 

b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelvű köznevelésben, 
oktatásban és művelődésben; 

c) az oktatási esélyegyenlőséghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, 
amelyet az állam hatékony intézkedésekkel elősegíteni köteles; 

d) nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez külön 
törvényben meghatározottak szerint. 
 

13. § (1) A nemzetiséghez tartozó joga, hogy nemzetiséghez tartozását hivatalos 
statisztikai adatgyűjtés alkalmával önkéntesen és névtelenül megvallhassa. 

(2) A nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok - az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben meghatározott rendben - a nemzetiséghez tartozásra 
tekintettel nyújtott állami támogatás megállapításához, továbbá cél szerinti 
felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek. 
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14. §  A nemzetiséghez tartozóknak a közéletben való részvétele - e minőségükre 
tekintettel - nem korlátozható. Érdekeik kifejezésére, védelmére - jogszabályi 
keretek között - egyesületeket, pártokat hozhatnak létre. 

 

15. § A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó 
nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik 
ápolására, családi ünnepeiknek anyanyelven történő megtartására és az 
ezekhez kapcsolódó, vallási közösség által végzett szertartások anyanyelven 
való lebonyolításának igénylésére. 

 

16. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a 
családi és utónevét, és joga van családi és utónevének hivatalos 
elismeréséhez. 

(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van saját és gyermeke 
utónevének saját nemzetiségének megfelelő megválasztásához és 
nemzetiségi nyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez. A nem latin 
írásmóddal történő bejegyzés esetén kötelező a fonetikus, latin betűs 
írásmód egyidejű alkalmazása is. 

(3) Kérésre a személyazonosító igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy 
nevét - az anyakönyvi bejegyzésben foglaltnak megfelelően - nemzetiségi 
nyelven is tartalmazza. Jogszabály lehetővé teheti, hogy más hatósági 
igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét - az anyakönyvi 
bejegyzésben foglaltnak megfelelően - nemzetiségi nyelven is tartalmazza. 

 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 

közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 

támogatás állapítható meg; 
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9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének 
biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 

közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 

feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 

termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 
árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért 
felelősnek minősül. 

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 
4. § E törvény alkalmazásában 

13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 
 

16.§ (3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú 
művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj 
ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint 
tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e 
szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 
használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a 
hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos 
és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első 
alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

 
27.§ (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti 

kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete 
terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók 
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felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási 
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első-negyedik 
évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált 
fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat. 

 Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti 
egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott 
időkerete felett. 

 
50.§ (6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki 

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: 
kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola 
működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy 
kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a 
nevelési-oktatási intézményekben. 
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Edelény Város Önkormányzat önkormányzati rendeleteiben biztosított 
kedvezmények, mentességek 

 

Rendelet tárgya: 
 

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

Rendelet száma: 7/1994.(IV.26.)  

A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

5. § (3) A lakás vételára a lakottság tényének figyelembe 
vételével a forgalmi érték 90 %-a.  

6. § (1) A lakást a vételi, vagy elővásárlási jog jogosultja, egy 
összegben történő teljesítéssel, vagy részletfizetéssel 
vásárolhatja meg. Részletfizetés esetén 10 % 
előtörlesztés megfizetése utáni hátralékot maximum 
25 év alatt kell kiegyenlíteni, havonta fizetendő 
egyenlő részletben.  

7. § (3)  A fennálló vételár hátralékra a vevő kérelmére 
legfeljebb 2 év időtartamra részletfizetési kedvezmény 
adható.  

 
 
 Rendelet tárgya  
 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő 
díjról.  

Rendelet száma 52/2004.(XII.20.)  

A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

7. § (2) A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének 
hiányában a szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatás lakossági 
díját az adott év május 1. és szeptember 30. közötti idő szakában 
10 %-kal csökkenteni kell 

 
 
 Rendelet tárgya  
 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról 

Rendelet száma 12/2006.(III.27.)  
A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

16. § (4) A lakbér mértékét a Képviselő - testület maximum 
50%-kal csökkentheti, ha  

a) a lakás alagsorban van,  
b) vagy társbérletnek minősül, illetve ha  
c) műszaki állapota rendkívül kedvezőtlen,  
d) a bérlő, illetve házastársa/ élettársa/ csökkent-

munkaképességű, vagy gyermeke 
egészségkárosodott.  
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 Rendelet tárgya  A Helyi iparűzési adóról  
Rendelet száma 34/2012.(XII.12.) 
A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

3. §  Mentesül a vállalkozó az adófizetési kötelezettség alól 
azon adóév után, amelyben a vállalkozási szintű éves 
adóalapja a 160.000,- Ft-ot nem éri el. 

3/A. § (1) Adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő 
vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg. 

 (2) Az adókedvezmény mértéke az Edelény város 
illetékességi területére jutó települési szintű adóalap 
után számított adó 50 %-a  

 
Rendelet tárgya  A Talajterhelési díjról  

Rendelet száma 6/2012. (II.16.) 

A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

5.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, 
akinek a közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ (2) 
bekezdése, és 14.§ - a figyelembe vételével 
megállapított éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 
m3-t.  

(2) A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti 
meg, amennyiben a közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ 
(2) bekezdése, és 14.§-a figyelembe vételével 
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja az (1) 
bekezdésben szereplő mértéket, de nem haladja meg a 
100 m3-t.  

(3) A kibocsátót 80%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti 
meg, amennyiben a közszolgáltató által igazolt Ktd 12.§ 
(2) bekezdése és 14.§.a figyelembe vételével 
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a (2) 
bekezdésben szereplő mértéket, de nem haladja meg a 
150 m3-t.  

(4) Amennyiben a kibocsátó közszolgáltató által igazolt Ktd. 
12.§ (2) bekezdése, és 14. §-a figyelembevételével 
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a (3) 
bekezdésben szereplő mértéket, a kibocsátó a 
talajterhelési díj 100 % - ának megfizetésére köteles.  

 

 
 
 Rendelet tárgya  
 

Az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekben a bérlő által végzett beruházások 
bérbeszámítási jogáról 

Rendelet száma 30/2012.(X.18.) 
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A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

2. § (1) költség maximum 75 %-ának mértékéig,  
a) romos helyiség helyreállítása,  
b) a helyiség alapterületének építés útján történő 

növelése,  
c) a helyiség használhatóságot növelő olyan szerelési 

munka, melynek hiányában a helyiség 
rendeltetésszerűen nem használható – feltéve, ha 
nem funkcionális átalakítás,  

d) komfortfokozatot növelő energia megtakarítást 
eredményező beruházás, vagy felújítás,  

e) a helyiség külső megjelenését befolyásoló, olyan 
munkálat (pld.: homlokzati festés, nyílászárók 
cseréje, árkád létesítése, stb.), amely az építmény 
külső megjelenését esztétikusabbá teszi, ezzel 
hozzájárul a városkép javításához 

(2)  A bérbeszámítás mértéke nem lehet több, a mindenkori 
havi bérleti díj 50 %-ánál, a (3) bekezdés szerinti 
esetben a 100 %-ánál  

(3)  Amennyiben a jogszerűbérlő állami, vagy önkormányzati 
kötelező alapfeladatot lát el, a Képviselő-testület az (1) 
bekezdés a) -e) pontjában foglaltakon túl minden olyan 
kivitelezési, átalakítási munkára vonatkozóan 
engedélyezheti a bérbeszámítási jogot, amely a 
feladatellátáshoz, üzleti tevékenységhez 
elengedhetetlenül szükséges. Ebben az esetben a 
bérbeszámítás mértéke a be ruházási költség 100 %-áig 
terjedhet.  

 
 Rendelet tárgya  
 

A hulladékgazdálkodási, köztisztaság és az avar valamint a 
kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól  

Rendelet száma 
 

1/2014.(I.15.) 

A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

18.§(1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó 
hulladék – gazdálkodási közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele az üresen álló ingatlan esetében, amikor az 
ingatlanban senki nem tartózkodik illetve az ingatlan nem 
hasznosított.  

(2) Az (1) bekezdés alapján a tulajdonost – a feltételek 
fennállásáig -75 %-os mértékű díjkedvezmény illeti meg a 
bejelentése követő hónap 1. napjától.  

 
18.§ (6) A 65 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonos részére, 

kérelem alapján 50 %-os mértékű díjkedvezményt kell 
megállapítani, amennyiben a nettó havi jövedelme nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 %-át. 
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Rendelet tárgya  
 

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 
díjakról 

Rendelet száma 
 

3/2015.(II.13.) 

A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

3. § e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen 
biztosítja az intézmény.  

 

 
Rendelet tárgya  
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról 

Rendelet száma 
 

5/2015.(II.27.) 

 
 
 
A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.§(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 
személynek, akinek  
a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős 

jövedelem-kiesése következett be, vagy  
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből 

anyagi kára keletkezett, vagy  
c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a 
jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, 
vagy  

d)  nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott 
kiadásai vannak, amelyeket önhibáján kívül nem tud 
kiegyenlíteni, vagy  

e)  a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a 
gyermek családba történő visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy, 

f) a családja egy főre esőjövedelemének alacsony volta, 
illetőleg egyéb önhibán kívül esőkörülmények miatt a 
téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem tud 
gondoskodni.  

14. § Létfenntartási gonddal küzdő személynek a fennálló 
létfenntartási gondja enyhítésére települési támogatás 
nyújtható, melynek esetenkénti összege nem haladhatja 
meg a 6.000,-Ft-ot, éves összege pedig a 24.000,-Ft-ot 

15. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési 
támogatásként  
a)  fűtési támogatás október 1. – április 30. napjáig terjedő 

idő tartamban, a fűtési időszakra;  
b) lakbér-hozzájárulás a bérleti szerződés szerinti 

bérbeadó, az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
esetén a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 
történő utalással;  

c)  közüzemi díjtámogatás a megjelölt szolgáltatóhoz 
történő utalással,  
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A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Lakáscélú hitelfelvételből eredőhátralék és a közös 
költség részbeni átvállalása, a rezsi költségből 
eredőhátralék részbeni átvállalása a támogatotthoz, a 
társasházhoz, a lakásszövetkezethez vagy a 
rezsihátralékot nyilvántartó szervhez történő utalással. 
Rezsiköltség hátralékként a víz-szennyvíz, villany, gáz, 
szemétszállítási, és a lakbér díjhátralék 
vehetőfigyelembe.  

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

aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer 
kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz 
beszerzésének költsége meghaladja saját 
jövedelme 15 %-át, és családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át,  

ab)  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 történő előzetes utalással 
történik.  

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.  

 
18.§(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek jövedelme, 
illetőleg akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem:  
a) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 130 %-át,  
b) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 230 %-át  
c) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 350 %-át 
 
19.§ (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a 

köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 
és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 %-át, a gyermek(ek) családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulásként  
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A főbb jogi rendelkezések 
érthető összefoglalása, 
felhasználói, ügyintézői 
útmutatók részeként 

a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának 
támogatására,  

b) a gyermek étkezési támogatására,  
c) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület 

javaslatára a táborozási-nyaralási költségekre,  
d) az intézményvezető javaslatára külön óradíj 

lefedezésére.  
(2) A települési támogatás szociális célú ösztöndíj - támogatás 

formájában is nyújtható annak a személynek:  
a) akinek gyermeke edelényi székhelyű gimnáziumi vagy 

szakközépiskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény 
nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 
és  

b) akinek mint törvényes képviselőnek, és a tanuló 
gyermekének megegyező állandó lakóhelye Edelény 
város közigazgatási területén van, valamint 
életvitelszerűen itt tartózkodik, és  

c)  ha a kérelmezőcsaládjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500% - át.  

 
21. § Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Edelény 

város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen a városban lakó nagykorú közeli 
hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása 
esetén  
a) az igénylő 

aa) 18. életévét betöltött tartós beteg személy 
gondozását, ápolását végzi,  

ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt 
személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a 
feladat ellátására,  

ac) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy 
háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, 
gondozásra alkalmas más személy nincs és a 
kérelmező munkaviszonyát kifejezetten az ápolás 
miatt kellett megszüntetnie,  

ad) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki 
vagy öröklési szerződés nem áll fenn.  

b) nem jogosult az Szt. 40. § - a alapján ápolási díjra. 
c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.  

 


