
EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

2010. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének 
 
 
 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 
 
b./ Jegyzıkönyve 
 
 
c./ Határozata 

 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

 
1./ Csatlakozás a TIOP közbeszerzési ajánlatkérı konzorciumhoz, Egyedi  
     Közbeszerzési    Szabályzat és az Ajánlati Felhívás elfogadása  

 
2./ Vis maior keretbıl támogatás igénylése önkormányzati tulajdonú épületben,   
     közterületekben  keletkezett károkra. 

     
 
 
 
 
E d e l é n y, 2010. július 7. 

 
 
 
     
Dr. Csiszár Miklós  
címzetes f ıjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:    Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 7-én  

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

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

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

     Osztály, Okmányiroda vezetıje   
       
2./ Napirendi pontnál:     Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató 
       Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
        
Polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, 
hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 16 fı jelen van. 
 
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 16 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
82/2010. (VII.7.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza  
meg: 
 
1./ Csatlakozás a TIOP közbeszerzési ajánlatkérı  
     konzorciumhoz, Egyedi Közbeszerzési  Szabályzat és az  
     Ajánlati Felhívás elfogadása  
     Elıadó: polgármester 
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2./ Vis maior keretbıl támogatás igénylése önkormányzati  
     tulajdonú épületben,  közterületekben  keletkezett  
     károkra. 
     Elıadó: polgármester 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  

 
Csatlakozás a TIOP közbeszerzési ajánlatkérı konzorciumhoz, Egyedi 
Közbeszerzési  Szabályzat és az  Ajánlati Felhívás elfogadása  
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, de nem foglalt állást kellı információ 
hiányában. 
 
Hernádi Attiláné képviselı elmondja, hogy ez a pályázat lényegében három évvel 
ezelıtt indult, amely az iskolák interaktív táblákkal történı felszerelésére irányult. Az 
edelényi iskolák is kb. 40 millió forint értékben kaptak ilyen eszközt. Információja 
szerint a konzorcium olyan interaktív táblákat tett be a mostani pályázatba, amely 
nem elfogadható, ezek a PolyVision típusú interaktív táblák, a Városi Oktatási 
Központ iskolái a SMART típusúval rendelkeznek, így ez nem lesz kompatibilis. 
Kifogásolta, hogy az elıterjesztésben nincs benne az ajánlati felhívás, így nem lehet 
dönteni.  
 
Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı bemutatja az elkészült ajánlati felhívást, amit a 
képviselı-testületnek rendelkezésére bocsát. 
 
Németh András alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy ha most nem szükséges 
dönteni, akkor tájékozódjanak és olyan információja legyen a képviselı-testületnek, 
hogy ez valóban szükséges, olyan interaktív táblák legyenek, amit használni is 
tudnak. 
 
Polgármester javasolja az elıterjesztés napirendrıl történı levételét. 
 
Képviselı-testület az elıterjesztés napirendrıl történı levételét – határozathozatal 
nélkül –  16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Vis maior keretbıl támogatás igénylése önkormányzati tulajdonú épületben 
keletkezett károkra. 
Elıadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselı elmondja, hogy mivel a kormány által vészhelyzet került 
kihirdetésre, az állam megtéríti a kárt. Megjegyzi, hogy az anyagban ezzel szemben 
saját forrásként 85.617.468,- Ft szerepel. Kérdése, lehet-e tudni arról, hogy a 
biztosító mennyi kártérítést fog fizetni? További kérdése, hogy a káresemény 
forrásösszetételénél, az egyéb forrásnál mire gondoltak?  
 
Száz Attiláné osztályvezetı elmondja, hogy a védekezési költséget – a felsoroltak 
szerint – 100 %-ban támogatja a kormány attól az idıponttól, amikortól a vészhelyzet 
el volt rendelve. A vészhelyzet elrendelése elıtt és után is végeztek kárelhárítási 
munkákat, amit 90 %-os mértékben támogat. 
A biztosítással kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a biztosítónak a kárigényt 
idıben leadták, de addig nem nyilatkoznak, amíg el nem készülnek a szakértıi 
vélemények. Információja szerint ezek a szakvélemények egy-két órája készültek el.  
A Belügyminisztérium a döntését a biztosító által megadott kártérítési összeg után 
hozza meg. A védekezési költségekhez sorolják a nagy mennyiségő hulladéknak az 
elszállítását, a több ezer kint lévı homokzsákok utáni fertıtlenítést, a jelenleg is folyó 
szivattyúzást, amelynek konkrét összege 166 millió forint, az efölötti becsült költség. 
Nem tudja, hogy az egyéb forrás a felsorolásban mit jelent, ezt a forrásösszetételt a 
Belügyminisztérium adta meg. 
 
Polgármester  arról szólt, hogy a helyreállítási költség összesen 255 millió forint, 
melynek egyik része 100 %-os, a másik részét 90 %-os, támogatottságú. 
 
Lázár István kérdése, hogy a 85 millió forint saját forrás mibıl lenne biztosítva? 
 
Száz Attiláné osztályvezetı válasza, hogy nincs saját forrás, mindössze a kötvényen 
lenne még, ezért állami segítséget kérnek erre. Ha nem adnak, hitel felvételével lehet 
próbálkozni, vagy a kötvénybıl, de ezt nem szeretnék, mert fejlesztésre nem marad 
pénz. 
 
Lázár István képviselı a finkei városrész problémáját vetette fel, mivel nagy 
esızések alkalmával a damaki patak elárasztja a környéket, azért is, mert tele van 
hordalékkal. A patak kotrására a céltartalékból szeretne kérni támogatást, ami kb. 2 
millió forintból megoldható lenne. 
 
Polgármester  szerint nem céltartalékból kell megoldani ezt. Elmondja, hogy a 
tegnapi nap folyamán voltak a Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságon, ahol 
tájékoztatták az érintett önkormányzatokat a kormány döntésérıl.  
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Itt jelezte, hogy az önkormányzatnak nem lesz az önrészhez forrása. Ehhez a többi 
település is csatlakozott, mert nekik sem lesz forrásuk az önrészhez. A 
kormánydöntés egyelıre csak a magántulajdonú ingatlanokra vonatkozik, ezek 
között is csak azokra, amelyek összedıltek, újjá kell építeni. Az önkormányzati 
tulajdonban keletkezett károk vonatkozásában a következı kormányülésen 
döntenek, várhatóan július 14-én. Elmondja, hogy a mai napon beszélt telefonon a 
Belügyminisztérium egyik fıosztályvezetıjével, aki megértette a helyzetüket és 
igazat adott, javasolta, hogy határozatban jelezzék a Belügyminisztérium felé, hogy 
az önrészt nem tudják vállalni. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen az elıterjesztésre várva három javaslatról tárgyaltak, amelyet a 
képviselı-testületnek elfogadásra javasol. A javaslat a következı: 
- A bizottság kéri, a soron következı képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés 
a város lakóinak érkezı pénzügyi és természetbeni adományokról, támogatásokról, 
tételes kimutatással megjelölve a már kiosztott, illetve azok felhasználásáig a 
megırzésre és kezelésre, felosztásra vonatkozó szabályzat tervezetének 
begyújtásával együtt. 
- A bizottság javasolja, hogy az árvíz károsultjainak Edelény Város Önkormányzata 
károsult fogyasztónként egyszeri egy havi átlag vízdíj összegő rendkívüli támogatást 
nyújtson, melyre fedezetet az elkülönített bankszámlán lévı felajánlásból összegyőlt 
összeg biztosít és kerüljön átutalásra a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
számlájára. 
- A képviselı-testület hozzájárul, hogy azon árvízkárosultaknak, akiknek a 
lakóterében is betört a víz, az önkormányzat egyszeri 50.000,- Ft összegő rendkívüli 
támogatást nyújtson, melyre fedezetet az elkülönített bankszámlán lévı felajánlásból 
összegyőlt összeg biztosít. 
 
Polgármester felhívja a bizottság elnökének a figyelmét, hogy az elhangzott 
javaslatoknak semmi köze a vis maiorhoz, nem tartozik az elıterjesztéshez. Egy 
napirendi pontról tárgyalnak, az ezzel kapcsolatos bizottsági véleményt szeretné  
meghallgatni, de amit elnök asszony elmondott, annak semmi köze a napirendhez. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az a 
bizottság véleménye, javaslata, amiben a testületnek döntenie kell. 
 
Polgármester a bizottság véleménye, javaslata nem érdekli, mert most egy 
rendkívüli ülést tartanak meghatározott napirenddel, ami a vis maior keretbıl 
önkormányzati tulajdonú épületekben, közterületeken keletkezett károkra igényelhetı 
támogatásról szól. Kéri, hogy a véleményeket ezzel kapcsolatban mondják el. 
 
Hernádi Attiláné képviselı felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslatban 
helytelenül szerepelnek az intézményi nevek, amit kér kijavítani. 
 
Csabai Gyula képviselı elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel az, hogy a 
károsodott ingatlanra értékkövetı határozatlan idıtartamú biztosítást köt és vállalja 
annak 4 éven keresztüli fenntartását, pl. a gimnázium esetében. 
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Ez mit takar, és mi van abban az esetben, ha a következı képviselı-testület egy 
olyan helyzetbe kerül, hogy a nem kötelezı feladatokból kénytelen leadni. Mennyire 
kell ezt kıbevésettnek tekinteni? 
 
Polgármester ez a rendeletben van, ezért kell a határozatban szerepeltetni. 
 
Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı elmondja, hogy ha a testület ennek ellenére 
megszüntetné, akkor az arra kapott támogatást vissza kellene fizetni. 
 
Vágó Tibor képviselı kérdése, hogy ebben a döntésben nem jeleníthetı meg az 
önkormányzathoz az árvízkárosultak megsegítésére befolyt támogatás? 
 
Polgármester válasza, hogy nem, ezt a támogatást az árvízkárosult családok kapják 
meg. 
Ezt követıen a napirend felett a vitát lezárja. Javasolja az elıterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását azzal, hogy az intézményi nevek kerüljenek pontosításra. 
 
Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

83/2010. (VII.7.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy : Vis maior keretbıl támogatás igénylése önkormányzati  
            tulajdonú épületben keletkezett károkra. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, 
hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése:  
 
Árvízkárral sújtott épületek:  
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet  
(Egészségügyi Intézmény), Deák F. út 6. (hrsz: 145)  
VOK Mátyás király úti óvoda és bölcsıde, 
 Mátyás király u. 7/a. (hrsz: 175/2)  
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet  
(fogászati és gyermekorvosi rendel ı), István király 65. (hrsz: 69) 
Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum Borsodi út 9. (hrsz: 16)  
Könyvtár, István király 49. (hrsz: 78)  
VOK gimnázium és szakképzı iskola, Borsodi út 34. (hrsz: 1193/4)  
VOK 1. számú általános iskola, Borsodi út 36. (hrsz: 1193/4)  
VOK Nefelejcs úti óvoda Miklós Gy. út 3. (hrsz: 1/130) 
Szociális Szolgáltató Központ, Árpád út 29. (hrsz: 2210/3)  
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Árvízkárral sújtott utak és parkok:  
 
Városi Oktatási Központ (hrsz 1193/4);  Malomszög u. (hrsz: 17);  
Móricz Zs. u. (hrsz: 28); Tompa M u. (hrsz: 2323, 2324);  Jázmin u. 
(hrsz:1/69);  Hóvirág u. (hrsz:1/65);  Nefelejcs u. (hrsz: 1/15); Liliom 
u. (hrsz: 1/46); Kıvágó u. (hrsz: 1129); Bódva u. (hrsz: 1133/15); 
Katona József u. (hrsz: 655/55); Újtemplom u. (hrsz:1133/10); Borsodi 
út (hrsz: 1184/3); Tóth Á. u. (hrsz: 1079/2); Széchényi u. (hrsz: 902); 
István k. u. (hrsz: 109); Déryné u. (hrsz:1484); Császtai út (hrsz: 856, 
0110); Borsodi u. 2. (hrsz: 670/2 , 670/4); Közterület (kastély el ıtti 
buszmegálló) (hrsz: 52); Kincsem patak gyalogos hídja (hrsz: 212); 
Kisvasút (Átköt ı út) (hrsz: 1237, 1131, 1093), Csıhíd 
Mővelıdési házhoz tartozó tér és út (hrsz: 16/1); Forradalmi 
emlékpark (hrsz: 1174/17). 

 
A káresemény forrásösszetétele:  

adatok Ft-ban  
Megnevezés  2010. év % 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

85.617.468 Ft  

Biztosító kártérítése Jelenleg még 
nem ismert Ft 

 

Egyéb forrás ------------Ft  
Vis maior igény  865.417.864 Ft  
Források összesen  951.035.332 Ft  

 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége  
  681.548.303,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja  biztosítani. 
 
- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a  
 tulajdonát képezi. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat  
   biztosítással rendelkezik.   
 
Biztosító Társaság megnevezése Groupama Garancia Biztosító 

Zrt. 
Biztosítási szerzıdés száma 681404604 

 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt . 
 
A képviselı testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövetı 
határozatlan idıtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követı 22 munkanapon belül 
igazolja a biztosítási szerzıdés megkötését az Igazgatóság felé. 
 
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát  
   nem tudja ellátni .  
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A testület a saját forrás összegére állami segítséget igényel, mivel 
önerejébıl nem tudja biztosítani. Az igényelt vis maior támogatás, 
valamint saját forrás összege a biztosító által megítélt kártérítés 
összegével csökken. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
Határidı: azonnal 

Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


