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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:    Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március  

29-én megtartott rendkívüli  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné,  

Borza, Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Görgei Gyula, 
Kiss András, Lázár István, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy 
Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, 
Vattay Béla, Varga Ferenc, Vágó Tibor képviselık 

 
Igazoltan távol:   Hernádi Attiláné  képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetıje 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális  

     Osztály, Okmányiroda vezetıje   
         Farkas László osztályvezetı 
 
1./ Napirendi pontnál:     Bogdán Péter 
       Szántó Balázs Attiláné 
       Molnár Gábor Pál 
       Komjáthi Imre 
 
 
Polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, 
hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 15 fı jelen van, 
késıbb érkezik Csabai Gyula és Molnár Zoltán képviselı, így a képviselı-testület 
létszáma 17 fı lesz.  
Megkérdezi, hogy napirend elıtt kíván-e valaki hozzászólni. 
 
Képviselı-testület tagjai részérıl nem volt napirend elıtti hozzászólásra jelentkezı. 
 
Polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
Megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadást. 
 
Képviselı-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 15 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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48/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
  
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza  

 
1./ EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú  
     Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának elfogadása 

Elıadó: polgármester 
 

2./ Bíráló Bizottság felállítása „Az edelényi Izsó Miklós 
     Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése és bıvítése 

– ÉMOP-4.3.1/2/2F” közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
Elıadó: polgármester 
 

3./ Mátyás király és Jázmin utcai játszótereken közvilágítás  
      kiépítése 

Elıadó: polgármester 
 

1./ A 6/2010.(II.10.) Ök. számú határozat visszavonása. 
       Elıadó: jegyzı 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „Alapító 
Okirat”-ának elfogadása. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
(Az ülésre megérkezett Molnár Zoltán és Csabai Gyula képviselı, így a képviselı-
testület létszáma 17 fı.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
Mivel a képviselı-testület tagjai részérıl kérdés nem hangzott el, szeretné, ha 
ügyvezetı jelölt úr bemutatkozna, elmondaná, hogy milyen szakmai múlttal 
rendelkezik, - fıleg a televíziózásra vonatkozóan -  jelen pillanatban hol dolgozik. 
Szeretné megkérdezni továbbá, hogy milyen elképzelései vannak a városi 
televízióval kapcsolatban, illetve hogyan szeretné növelni a városi televízió saját 
bevételét. 
Mielıtt a kérdések megválaszolására szót ad, ismerteti a képviselı-testülettel, hogy a 
nyilvános üléshez két felügyelı bizottsági tag nem járult hozzá, így az ı megválasz-
tásukról a testület zárt ülésen fog dönteni. Az ügyvezetı jelölt és a harmadik 
felügyelı bizottsági tag hozzájárult a nyilvános üléshez. 
Ezt követıen a szót átadja Bogdán Péter ügyvezetı jelöltnek. 
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Bogdán Péter  elmondja, hogy Szendrıbıl érkezett, tanulmányai eléggé sokrétőek, 
mindenképpen médiával foglalkozott, elsı lépésben szakközépiskolában 
grafikusként végzett Kazincbarcikán. Az oktatásnak két része volt, az egyik része az 
elektronikus grafikával foglalkozott, a második fele pedig videotechnikai és különbözı 
média-ismeretek. Az ötödév elvégzése után a dunaújvárosi fıiskolára jelentkezett, 
ahol  médiatechnológus asszisztensként végzett. Ez kétéves felsıfokú szakképzés 
volt. A gyakorlaton a dunaújvárosi fıiskola stúdiójában volt, amely a TV2 
segítségével épült meg, profi felépítéssel, emellett a Dunaújvárosi Városi 
Televíziónál is volt gyakorlaton, továbbá a város hírlapjánál, és a fıiskola rádiójánál. 
Miután elvégezte ezt a képzést nem talált olyan szakmát, amit tovább tanult volna, 
ezért megpróbált elhelyezkedni, munkát keresni, de ez nem sikerült. 2009. 
szeptemberében felvételt nyert Egerbe a mozgókép kultúra és médiaismeret szakra, 
a szakirány-választás megtörtént az elızı félévben, ez a mozgókép készítı 
szakirány. Szakmai múlt a gyakorlati képzéseken kívül az, hogy negyedik éve 
dolgozik operatırként és mindenféle esemény rögzítésénél egy ismerısének segít, 
emellett tavaly januárjától a sajószentpéteri városi tévénél segédkezik, mint besegítı 
operatır, és ugyancsak tavaly február óta a Sajószentpéteri Krónikának a címlapja 
az ı keze munkája. Emellett, ha vannak valamilyen hirdetések, azokat is ı 
szerkeszti. A sajószentpéteri mővelıdési központnak is készített néhány 
szóróanyagot az elmúlt egy-két hónapban. 
Ha a képviselı-testület elfogadja a személyét és megválasztja, akkor a televíziónak 
az eddigi mőködése megmarad, miden szinten megpróbálnak ugyan úgy jó 
kapcsolatot fenntartani az önkormányzat intézményeivel. Fejlıdési irány 
tekintetében, ahogy olvasta az alapító okiratban a fı tevékenységi kör a televíziózás, 
viszont vannak különbözı új tevékenységi körök felvéve, amelyben a fejlıdés 
lehetısége megvan. Gondol itt a helyi írott sajtó készítésére, ebben mindenképpen, 
hogy ha úgy alakul és erre van keret és lehetıség, akkor a szerkesztésben teljes 
vállszélességgel részt tud venni. Úgy gondolja, hogy emellett a környezı 
településekre is figyelmet kell fordítani, tehát ahol az Edelény Városi Televíziót fogni 
lehet, Hangács, Boldva, és talán Damak stb. Szerinte mindenképpen meg kell 
vizsgálni a lehetıségeket, ami a költségvetésbe belefér, és amivel tudják 
finanszírozni akár saját maguk mőködését. Különbözı nagyobb médiumokat lehetne 
megkeresni, akik esetlegesen igény tartanak az edelényi tévé felvételeire, pl. a 
körzeti adásokra az M1 csatornájánál, de Miskolcon van az RTL Klubnak is 
kihelyezett szerkesztısége, esetleg a miskolci tévének is be tudnak segíteni. 
Fejlıdési lehetıség van, határokat csak a költségvetés szabhat, de mindenképpen ki 
kell használni mindenféle lehetıséget, ami csak adódik. 
 
Polgármester elmondja, hogy most már több mint egy hét óta nyilvánvalóvá vált, 
hogy Bogdán Péter urat javasolja a képviselı-testület egy része ügyvezetınek a 
megalakítandó közhasznú kft. élére. Kérdése a jelölthöz, tud-e arról, hogy a 
képviselı-testület a helyi sajtót, az Önkormányzati Híradót megszüntette, hiszen 
bemutatkozásában beszélt a helyi írott sajtó készítésérıl. 
 
Bogdán Péter elmondja, hogy ezzel tisztában van, ezt polgármester úr a múlt ülésen 
is elmondta. Szerinte meg kell vizsgálni a lehetıségeket, és ha igény van rá, újra fel 
lehet támasztani. A Sajószentpéteri Krónikából kiindulva hirdetéseket lehet szerezni, 
azzal lehet támogatni az újság kiadását.  
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Meg lehet keresni vállalkozó szellemő embereket, tanárokat és más embereket, akik 
valamilyen írói vénával rendelkeznek, vagy jól tudnak fogalmazni és hajlandóak 
újságcikket írni, fel lehet kérni ıket az újság tartalmának elkészítéséhez. 
 
Polgármester elmondja, hogy mivel egy hét óta tudomás szerzett arról, hogy jelölt 
urat ügyvezetınek szeretnék választani a képviselı-testület tagjai, ezért azt 
kérdezné, hogy akkor pontosan nem tudja, hogy Edelényen kívül mely településeken 
fogható a városi televízió? 

 
Bogdán Péter elmondja, hogy volt róla szó, volt benn a városi televíziónál, igen azt a 
6 vagy 7 települést most nem tudja hirtelen felsorolni. 
 
Varga Ferenc képviselı jegyzı úrhoz kíván szólni, mert azt hitte, hogy kapnak újabb 
alapító okirat tervezetet. A Felügyelı Bizottsággal kapcsolatban van kérdése, 
mégpedig az, hogy anyagi vagy jogszabályi akadálya van annak, hogy a Felügyelı 
Bizottság tagjainak tiszteletdíjat nem határoznak meg, holott felelnek a társaság 
ellenırzési kötelezettség megszegésével okozott kárért, tehát ilyen formában, 
teljesen társadalmi munkában, szívességért és kötelességbıl tett tevékenység után 
esetleg az okozott kárért még anyagi felelısség is terheli ıket, holott nem kapnak 
semmit ezért a feladatért. Ez az alapító okirat a Felügyelı Bizottságnál véleménye 
szerint teljesen nincs szinkronban az egyes pontok, hiszen havonta értékel, heti 
adásidıt jóváhagy, azon túlmenıen évente kétszer ülésezik és az ülés elıtt legalább 
15 nappal ki kell küldeni az írásos meghívót. Egy másik dolog is van, ha valamilyen 
jogszabályba ütközı olyan cselekményt érzékel, akkor a rendkívüli ülést összehívja. 
Itt természetesen képviselı-testületi ülésnek kellene lenni, holott ez a testületi ülés 
csak kezdeményezheti és javasolhatja, hogy hívják össze, és nem a Felügyelı 
Bizottság, illetve nem egy tagja. Szerinte ezeket a pontosításokat ebben az alapító 
okiratban mindenképpen el kell végezni. 
 
Dr.Csiszár Miklós jegyzı az alapító okirat tervezetével kapcsolatban elmondja, hogy 
egy kiváló jogászt kértek fel az elkészítésére, Dr.Gondos Csabát, ı készítette el az 
putnoki alapszabályt is, és feltehetıen azt vette mintául. Azt gondolja, hogy miután a 
putnoki bejegyzésre került és mőködik ehhez hasonló alapszabály alapján, az 
Edelény Városi Televízió is mőködıképes lesz ezzel kapcsolatban. A tiszteletdíjat 
illetıen nyilván a képviselı-testület dönt, hogy mire gondol a tiszteltdíjat illetıen, az 
eddigi viták alapján költségtakarékosság hangzott el, ezért került be ilyen formában. 
Erre még egyszer a testület vissza fog térni, ugyanis 2009-es jogszabály alapján a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 
jogszabály szerint a testület meg fogja határozni azt, hogy itt a vezetınek és a 
Felügyelı Bizottságnak milyen juttatás jár és egy szabályzatot fog megalkotni, 
hasonlóan mint a Borsodi Közszolgáltató Kft-nél. Ez kötelezı tartalmi kellék, ezért 
úgy gondolja, hogy a következı ülésre lehet, hogy be fogják hozni, amikor a testület 
még egyszer átgondolhatja, hogy esetleg a Felügyelı Bizottság tagjai számára 
kíván-e tiszteletdíjat megállapítani. 
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Csabai Gyula képviselı elmondja, hogy ı a múltkori testületi ülésen is megjegyezte, 
hogy nem feltétlenül szerencsés, ha 2010. szeptember 30-ig bízzák meg az 
ügyvezetıt, hiszen akkor még a következı testület nagy valószínőséggel nem áll fel, 
adott esetben marad ott egy üres járat, egy lyuk, viszont, ha majd pályázatot írnak ki, 
akkor nem a következı képviselı-testület fog benne dönteni, amit érdemes lenne az 
új testületnek meghagyni. Akkor részérıl volt egy olyan javaslat, hogy 2010. 
december 31-ig szóljon a megbízatás. Most tenne egy másik javaslatot, miszerint 
2011. május 30-ig szóljon a megbízás és akkor talán egy teljes üzleti évet látva a 
következı képviselı-testület dönthet a megalakított társaság további mőködésének 
mikéntjérıl, új pályázat kiírásáról és egyéb, ezzel kapcsolatos teendıkrıl. 
Természetesen azt javasolja, hogy a Felügyelı Bizottság megbízatása is 2011. 
május 30-ig szóljon, mert ez így korrekt. 

 
Borza Bertalan képviselı elmondja, hogy az alapító okiratban elolvasta a Felügyelı 
Bizottságra vonatkozó részt és ı nem lát ebben anomáliát. Az, hogy heti, havi vagy 
milyen rendszerességgel kell üléseznie, benne van szó szerint, hogy szükség szerint 
ülésezik, de legalább évente két alkalommal, és az is benne van, hogy a Felügyelı 
Bizottság egyes ellenırzési feladat elvégzésével bármely tagját megbízhatja. Ez 
szerinte helyén van és kezelhetı ez az alapító okirat. Csabai Gyula képviselı úr 
javaslatával teljes mértékben egyetért, ami korrekt és támogatható, mert egy-két 
hónapos kinevezésnek szerinte sincs sok értelme. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottságnak volt egy javaslata az elızı ülésen, amely szerint az ügyvezetıi állás 
kerüljön pályáztatásra, és erre vonatkozóan készüljön elıterjesztés a júniusi rendes 
ülésre. Ezt a bizottsági javaslatot ı nem vonhatja vissza, ezért azt javasolja a 
képviselı-társainak ezt a javaslatot ne támogassa, hiszen ez az eredeti idıpontról 
szól. Erre tekintettel arra kéri polgármester urat, hogy ne egybe tegye fel a határozati 
javaslatot szavazásra. 
 
Polgármester  az ügyvezetı jelölthöz szólva, - mivel nem kapott választ – 
megkérdezi, hogy jelen pillanatban hol dolgozik? 
 
Bogdán Péter  elmondja, hogy szólt arról, hogy másfél évig munkanélküli volt, a 
Munkaügyi Központtal felvette a kapcsolatot, így mint pályakezdı volt regisztrálva, 
lejárt az egy év munkanélkülije, és jelenleg a szendrıi GAMESZ-ban dolgozik, mint 
adminisztrátor. 
 
Polgármester  továbbra sem ért egyet azzal, hogy a jelenlegi intézményi forma 
helyett kft. formában üzemeljen a városi televízió. Természetesen errıl a képviselı-
testület most dönteni fog, ki-ki belátása szerint. Teljesen egyértelmően érzékelhetı, 
hogy a testület elhatározta, hogy közhasznú kft-vé alakítja a városi televíziót. A 
Pénzügyi Osztály vezetıje készített egy pénzügyi kimutatást, melybıl kiderül, hogy 
jelen pillanatban a városi televízió 6.767,- eFt összes kiadás mellett 900 eFt saját 
bevétellel, tehát gyakorlatilag 5,8 millió forintból üzemel. A másik táblázatban 
kimutatásra került, hogy a kft. formában történı üzemeltetés - elıre nem látható 
dolgok nélkül, - durván 4 millió forinttal fogja megnövelni a tévének a mőködését.  
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İ ezért nem ért egyet azzal, hogy új formában üzemeljen, de ha már mindenképpen 
ez a testület szándéka, akkor legyen, viszont ı módosító javaslattal kíván élni. 
Csabai Gyula képviselı úr részérıl elhangzott egy javaslat, miszerint 2011. május 
30-ig szóljon az ügyvezetı kinevezése. Nem megbántva és megsértve, melyért 
elnézést kér, de ı nem látja azt a tapasztalatot, fıleg ezen a szakterületen az 
ügyvezetı jelöltnél, hogy az Edelény Városi Televízió vezetését rábízzák. Azt 
javasolja a képviselı-testületnek, hogy Vincze Biankát bízzák meg az ügyvezetıi 
feladatok ellátásával. 
Szavazás elıtt szükségesnek tartotta elmondani, hogy a március 24-i ülésen a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásban tett egy módosító javaslatot a 42. számú 
elıterjesztéshez, mely szerint az Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetıi állás betöltésére kerüljön pályázat kiírásra. A testületnek 
ebben is szükséges szavaznia. 
Ezt követıen a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja az alábbiak szerint. 
 
- Az Edelény Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıi állás 
betöltésére kerüljön pályázat kiírásra. 
Képviselı-testület 0 igen, 17 nem szavazattal a javaslatot elvetette. 
 
- Az ügyvezetı megbízatása 2011. május 30-ig szóljon. 
Képviselı-testület a javaslatot 16 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
- Képviselı-testület a kft. ügyvezetésével Vincze Biankát bízza meg. 
Képviselı-testület a javaslatot 1 igen, 10 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
- Képviselı-testület  Bogdán Pétert bízza meg az ügyvezetıi feladatok ellátásával. 
Képviselı-testület a javaslatot 15 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Képviselı-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
  

    Tárgy:  Edelényi Városi Televízió Szolgáltató 
                                            Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjének 
      megbízása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Edelény Városi Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıi 
feladatok ellátásával Bogdán Péter  (an.: Szaniszló Zsuzsanna 
Erzsébet, adóa.j.: 8439390637) 3752. Szendrı, Gépállomás út 
3. szám alatti lakost  2010. május 1. napjától 2011. május 30. 
napjáig megbízza , bérét 180.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
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Polgármester  szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
- Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint alapító figyelemmel a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. IV.Tv. 4.§-ában foglaltakra, jóváhagyja az 
Edelény Városi Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-át, amely a 
határozati javaslat mellékletét képezi. Határidı: azonnal, felelıs: polgármester, 
jegyzı. 

 
Képviselı-testület a javaslatot 15 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 
50/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

  
    Tárgy:   EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató 
                                         Közhasznú Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”- 
                                         ának elfogadása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete, mint alapító – figyelemmel a Gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-ban 
foglaltakra  – jóváhagyja az Edelényi Városi Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-át, amely a 
határozat mellékletét képezi. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
Jelen alapító okirattal a módosított gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Gt.) 4. §-ának rendelkezései és a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi 
CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.), valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazda-sági tevékenység folytatására 
Edelény Város Önkormányzata mint alapító közhasznú szervezetnek minısülı nonprofit 
korlátolt felelısségő társaságot (a továbbiakban: társaság) hoz létre – a Edelényi Városi 
Televízió összevont intézmény, mint költségvetési szerv utódszervezeteként (Áht. 100/O. §) – 
az alábbiak szerint: 
 

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE 
 
1. A társaság cégneve: EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelısségő Társaság.  
 
2. A társaság rövidített elnevezése: EVTV Nonprofit Kft. 
 
3. A társaság székhelye: Edelény, Borsodi út 9.sz 
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II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
 
Jelen nonprofit gazdasági társaságot Edelény Város Önkormányzata (nyilvántartásba véve 
725592 szám alatt, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.; képviselıje: Molnár 
Oszkár polgármester) alapítja.  
 
 

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 
 
1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége 

 
A társaság a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI: törvény 26. § c) pontjába 
foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
19. euroatlanti integráció elısegítése, 
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehetı – szolgáltatások, 
23. bőnmegelızés és az áldozatvédelem, 

 
A társaság közhasznú tevékenysége keretében a véleménynyilvánítás szabadsága, a 
tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás 
szabadsága, az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra 
sokszínőségének érvényre juttatása érdekében a vételkörzetében lé-vı nézık tájékozódási, 
kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteket igénylı mősorszámokat, így különösen 
mővészeti, tudományos, hitéleti, gyermek- és ifjúsági, sport, ismeretterjesztı és 
felvilágosító, oktatási  és kulturális mősorokat, a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet mutat be, 
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítését, a mindennapi 
életvitelt segítı, az állampolgárok jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, euro-atlanti 
integráció elısegítését, az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a közbiztonságot, a 
közlekedésbiztonságot, a bőnmegelızést és az áldozatvédelmet elısegítı ismereteket 
közöl, körzeti hírszolgáltatást végez. 

 
 
2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei 
 

2.1.  A társaság fıtevékenysége: 
 

(60.20)  Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása 
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2.2. A társaság további tevékenységei: 
 

(58.14) Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
(59.11) Film-, video-, televíziómősor-gyártás 
(59.12) Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai 
(59.13) Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
(59.20) Hangfelvétel készítése, kiadása 
(60.10) Rádiómősor-szolgáltatás 
(61.10) Vezetékes távközlés 

 
3. A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei 
 

(62.09) Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
(63.99) M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
(73.12) Médiareklám 

 
Üzletszerő gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elısegítése és 
megvalósítása érdekében kiegészítı jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat 
nem veszélyeztetheti. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
 

IV. A TÁRSASÁG M ŐKÖDÉSÉNEK IDİTARTAMA 
 
1. A társaság határozatlan idıre jön létre. 
 
2. Az elsı üzleti év a társaság társasági szerzıdésének ellenjegyzésétıl az év végéig tart. 

A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. 
 
 

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE, AZ ALAPÍTÓ  
TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE  

BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 
 
1. A társaság törzstıkéje 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, mely készpénzbıl áll. 
 
2. Az alapító törzsbetétje: 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, mely 500.000.- Ft pénzbeli 

betétbıl.  
 

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 
 
1. A társaságot az ügyvezetı képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok 

és más hatóságok elıtt. A cégjegyzés módja önálló. 
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2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy 
elınyomtatott cégszöveg alá az ügyvezetı a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási 
nyilatkozatának (címpéldányának) meg-felelıen. 

 
VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

1. Az alapító 
 

1.1. A társaság legfıbb szerve a taggyőlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja. 
 
1.2. A döntéshozatalt megelızıen az alapító köteles a felügyelı bizottságot, valamint az 

ügyvezetıt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelı határidı 
tőzésével – különös tekintettel a felügyelı bizottság mőködési rendjére –, írásbeli 
véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. 

 
1.3. Az alapító döntéseirıl az ügyvezetıt írásban köteles értesíteni. 

 
1.4. Az ügyvezetı az alapító döntéseirıl folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok 

könyve). A döntéseket meghozatalukat követıen haladéktalanul be kell vezetni a 
határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és 
hatályának világosan ki kell derülnie. 

 
1.5. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintı 

döntést hoz – az érintettek számától függıen –, a döntést az ügyvezetı írásban közli 
az érintettekkel. 

 
1.6. A taggyőlés (alapító) hatáskörei: 

 
1.6.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyrıl az alapító a 

felügyelı bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének 
meghallgatása nélkül nem határozhat; 
 

1.6.2. a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
1.6.3. mindaz, amit a Gt. 141.§ (2) bekezdése a taggyőlés (alapító) kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
2. A társaság ügyvezetıje 
 

2.1. A társaság ügyvezetıje Bognár Péter (a.n.: Szaniszló Zsuzsanna Erzsébet; lakcím: 
3752 Szendrı, Gépállomást út 3.; adóa.j.: 8439390637), akinek a megbízatása 
határozott ideig, 2011. május 30. napjáig szól.  

 
2.2. Az ügyvezetıre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 
2.2.1. Nem lehet ügyvezetı az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı 
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 

2.2.2. Nem lehet ügyvezetı, akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától 
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 
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2.2.3. Nem lehet ügyvezetı, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya 
alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytatja a 
társaság. 

2.2.4. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı három 
évig nem lehet a társaság ügyvezetıje az a személy, aki a törlést megelızı 
naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

2.2.5. Az ügyvezetı – a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos 
tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben, 
továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet 
végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a 
taggyőlés hozzájárul. 

2.2.6. Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját 
nevében vagy javára a társaság fıtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

2.2.7. Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelı bizottság 
tagjává nem választható meg. 

2.2.8. Közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet a társaság 
ügyvezetıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  

 
2.3. Az ügyvezetı jogosítványai és kötelezettségei 

Az ügyvezetı 
- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; 
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerzıdést kötni; 
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását; 
- gondoskodik a jogszabályok által elıírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítésérıl 

és ismertetésérıl, a bejelentési kötelezettségek megtételérıl; 
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a 

cégjegyzékbe be-jegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint 
törvényben elıírt más adatokat; 

- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni; 
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása 

esetén a hatályos tag-jegyzéket a cégbíróságnak benyújtani; 
- a Gt., és a társasági szerzıdés által elıírt egyéb feladatokat ellátni; 
- köteles a társaság ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként megırizni. 
A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 

 
2.4. Az ügyvezetı felelıssége 

Az ügyvezetı a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl 
általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles 
ellátni. A jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a taggyőlés által hozott 
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak 
okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben. 
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3. A felügyelı bizottság 
 

3.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelı bizottság mőködik. 
 
3.2. A felügyelı bizottság tagjainak megbízatása 2011. május 30. napjáig szól.  

 
3.3. Összeférhetetlenségi szabályok 

 
3.1.1. Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján: 

2.1.1.1.Nem lehet felügyelı bizottsági tag az, akit bőncselekmény elkövetése 
miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 

2.1.1.2.Nem lehet felügyelı bizottsági tag, akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı 
tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 

2.1.1.3.Nem lehet felügyelı bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól 
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet 
fıtevékenységként folytatja a társaság. 

2.1.1.4.Nem lehet felügyelı bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési 
eljárás során való törlését követı három évig az a személy, aki a törlést 
megelızı naptári évben e gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı 
volt. 

2.1.1.5.A felügyelı bizottsági tag – a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban 
való részvény-szerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a 
társaságéval azonos tevékenységet fı-tevékenységként megjelölı más 
gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı és 
felügyelı bizottsági tag a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a 
taggyőlés hozzájárul. 

2.1.1.6.A felügyelı bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa 
nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság fıtevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket. 

2.1.1.7.A felügyelı bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa 
ügyvezetıvé nem választható meg. 

 
3.1.2. Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény alapján: 

3.1.2.1.Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezetıszerv (taggyőlés) tagja, (alapító); 
b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik; 

c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a 
bárki által meg-kötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
szolgáltatásokat; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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3.1.2.2.A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet a társaság 
felügyelı bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évben legalább 
egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  

 
3.4. Az felügyelı bizottság tagjai: 

3.4.1. Szántó Balázs Attiláné (a.n.: Lang Mária; lakcím: 3780 Edelény, Tóth Á. út 
70/B., adóa.j.: 8423533840) 

3.4.2. Molnár Gábor Pál (a.n.: Marek Mária; lakcím: 3752 Szendrı, Kossuth L. u. 
26., adóa.j.: 8423962822) 

3.4.3. Komjáthi Imre  (a.n.: Silye Julianna; lakcím: 3780 Edelény, Császtai u. 32., 
adóa.j.: 8369572936) 

 
3.5. A felügyelı bizottság feladatai: 

3.5.1. a taggyőlés (alapító) részére ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását, 
továbbá ügyvezetését; 

3.5.2. képviseli az alapítót az ügyvezetıvel szemben indított perekben; 
3.5.3. a közmősorszolgálati, mősorszolgáltatási szabályzatot jóváhagyja, a szabályzat 

következményeinek érvényre jutását és érvényesülését havonta értékeli; 
3.5.4. jóváhagyja az archiválás rendjérıl szóló szabályzatot; 
3.5.5. a heti/havi/évi adásidıt jóváhagyja, módosítását engedélyezi; 
3.5.6. köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést 

készíteni, a be-számoló elfogadásáról a taggyőlés (alapító) csak az írásbeli 
jelentés birtokában határozhat; 

3.5.7. ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági 
szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a 
társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság mőködése során olyan 
jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé rendkívüli 
ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

Amennyiben az alapító a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a 
közhasznú mőködést érintı kérdésben az ügyészséget. 

 
3.6. A felügyelı bizottság mőködése: 

- A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság tagjai sorából elnököt 
választ. 

- A felügyelı bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. 
Határozatait egy-szerő szótöbbséggel hozza.  

- A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségben a társaság tagja nem utasíthatja. 

- A felügyelı bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. 
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- A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülés elıtt legalább 15 nappal 
kézbesített meghívóval (mely a napirendi pontokat is tartalmazza) és vezeti. Az ülés 
összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelı bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül 
köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének 15 napon belüli idı-pontra történı 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az 
ülés összehívására. 

- A felügyelı bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az 
alapító hagy jóvá. 

- Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı alá csökken, vagy nincs, aki ülését 
összehívja, az ügy-vezetı a felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének 
helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. 

- A felügyelı bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, vezetı állású munkavállalóktól 
felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. 

- A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az 
ellenırzési jog megosztása nem érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt 
a jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe 
tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

- A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az 
ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 
4. A könyvvizsgáló 
 

4.1. A társaság könyvvizsgálóként 2011.május 30. napjáig a LAW on CONTO 
Könyvvizsgáló Zrt. (cjsz.: 13-10040594; székhely: 2100 Gödöllı, Hegedős Gyula u. 
2/A; kamarai száma: 0-01-504) könyvvizsgálót választotta. A könyvvizsgálatért 
személyesen is felelıs személy Kristóf Jánosné (sz: Dombiratos 1939. november 25.; 
an: Valkó Rozália; lakhelye: 2100 Gödöllı, Hegedős Gyula u. 2/A., adóa.j.:826 625 
2890). 

 
4.2. A könyvvizsgáló feladatköre 

- A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérıl, és ennek során mindenekelıtt annak 
megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-
e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. 

- A társaság könyvvizsgálóját a taggyőlésnek a társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles 
részt venni. 

- Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
társaság vagyonának jelentıs csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely 
a vezetı tisztségviselık vagy a felügyelı bizottság tagjainak a Gt.-ben 
meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles az alapító döntését 
kezdeményezni. Ha a taggyőlés összehívására nem kerül sor, illetve a 
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló errıl a 
társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 
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4.3. A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megırizni. 
 

4.4. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok szerint felel. 

 
 

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat III. 
pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát 
gyarapítja. 
 
 

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést 

készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
2. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

– a számviteli beszámolót; 
– a költségvetési támogatás felhasználását; 
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
– a cél szerinti juttatások kimutatását; 
– a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitıl kapott támogatás mértékét; 

– a vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
– a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
3. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetıleg abból a társaság székhelyén, 

az ügyvezetı, vagy titkárság közremőködésével saját költségére másolatot készíthet. 
 

 
X. A MŐKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA  

VALÓ BETEKINTÉS RENDJE 
 
 
1. A jelen alapító okiratban megjelölt – a mőködéssel kapcsolatban keletkezett – azon 

iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A 
társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. 

 
2. Az érintett kérésére a társaság ügyvezetıje az iratot köteles megmutatni, abba betekintést 

engedni, valamint azokról a kérelmezı költségére másolatot készíteni. 
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3. A társaság a vezetı szerv döntéseinek nyilvántartására, közlésére, iratbetekintési rendjére 
és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat tartalmazza. 

 
XI. A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE 

 
1. Jogutód nélküli megszőnés 

A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a társaság tagja részére a tartozások 
kiegyenlítését követıen csak a megszőnéskori saját tıke összege adható ki, legfeljebb a 
tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. 
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Edelény városban mőködı, a jelen társaságéval 
azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság 
(közhasznú társaság) részére adja át. 

 
2.    Jogutódlással történı megszőnés 

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 

 
 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
Az önkormányzat által alapított jelen közhasznú társaság gazdasági társaságnak nem lehet 
tagja, ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. A társaság tagja lehet más közhasznú 
társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése. 
 
Kelt:  Edelény, 2010. március 29. 
 

.....................................…………………………………… 
Edelény Város Önkormányzata, mint alapító 

képv.: Molnár Oszkár polgármester 
(a jelen alapító okiratot a képviselı-testület 

50./2010. (III.29.) kt.sz határozatával jóváhagyta) 
 
Készítette és ellenjegyezte:  
 Molnár Oszkár 
               polgármester 
 
Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 3 tagú felügyelı bizottság tagjainak 
megválasztása következik, akik közül csak Komjáthi Imre úr járult hozzá a nyílt 
ülésen történı tárgyaláshoz, így a képviselı-testület csak az ı személyében tud a 
nyílt ülésen szavazni. 
Szavazásra bocsátja Komjáthi Imre Felügyelı Bizottság tagjává történı 
megválasztását. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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51/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
  

    Tárgy:   EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató 
                                         Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottság 
        egyik tagjának megválasztása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Edelény Városi Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı 
Bizottság egyik tagjának  2010. május 1. napjától 2011. május 
30. napjáig Komjáthi Imre  (a.n.: Silye Julianna, adóa.j. 
8369572936) Edelény, Császtai út 32. szám alatti lakost 
választja meg . 
 
Határidı: 2010. május 1., ill. 2011. május 30. 
Felelıs: polgármester jegyzı 

 
 
 

Polgármester a másik két felügyelı bizottsági tag megválasztására az SZMSZ 12. § 
(2) bekezdése alapján zárt ülést rendel el. 
 
Zárt ülés után a képviselı-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bíráló Bizottság felállítása „Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképzı Iskola 
korszerősítése és bıvítése – ÉMOP-4.3.1/2/2F” közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 47./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
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54/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
  

Tárgy:  Bíráló Bizottság felállítása „Az edelényi Izsó Miklós  
            Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítése és  
            bıvítése   - ÉMOP-4.3.1./2/2F” közbeszerzési eljárás  
            lefolytatásához. 
          
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Edelény Város Önkormányzat jegyzıjének javaslata alapján 
a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

 
     Száz Attiláné 
     Farkas László 
     Vártás József 
 

Határidı: azonnal, illetve 2010. április 6. 
Felelıs: polgármester 

 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mátyás király és Jázmin utcai játszótereken közvilágítás kiépítése. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 48./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

55/2010. (III.29.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
  

Tárgy:  Mátyás király és Jázmin utcai  
játszótereken közvilágítás kiépítése  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete az Edelény, Mátyás király és Jázmin utcai 
játszóterek közvilágításának kiépítésére 250.000,-Ft-
ot (azaz: kétszázötvenezer forintot) biztosít   a 
fejlesztési céltartalék terhére. 

 
Határidı:  azonnal,  
Felelıs:     polgármester 
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Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönve a megjelenést, a rendkívüli ülést bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 
Molnár Oszkár        Dr.Csiszár Miklós  
polgármester       címzetes f ıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 


