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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

2010. augusztus 4-én megtartott rendkívüli ülésének 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

 
 
 
1./ Közmunka program árvíz okozta károk helyreállítására 
 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2010. augusztus  4. 

   
 
 

Dr. Csiszár Miklós 
Jegyzı távollétében: 

 
 
 
 

Ambrusics Tibor 
a jegyzı helyettesítésével megbízott 

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

4-én megtartott rendkívüli  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Csabai Gyula, Görgei Gyula, 

Hernádi Attiláné,  Kiss András, Lázár István, Molnár Zoltán, Nagy 
Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva,   
Varga Ferenc képviselık 

 
Igazoltan távol:   Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Dr. Daher Pierre, 

Magyar Árpádné, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetıje 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális  

     Osztály, Okmányiroda vezetıje   
   Nyíri Lajos vezetı-tanácsos 

 
1./ Napirendi pontnál:  Nagyné Sándor Edina fıtanácsos 
 
Németh András alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - 
köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, hogy a 
képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 12 fı jelen van. 
 
Megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjával 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Németh András alpolgármester javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont 
elfogadását. 
 
Képviselı-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 12 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
93/2010. (VIII.04.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

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

 
1./ Közmunka program árvíz okozta károk helyreállítására. 
     Elıadó: alpolgármester 

 
1./ Napirendi pont tárgya:  
Közmunka program árvíz okozta károk helyreállítására      
Elıadó: alpolgármester 
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(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 81./ sorszám alatt.) 
 

Németh András alpolgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Nagy Béláné  képviselı kérdése, hogy fog-e változni a névsor, mert tud egy ingatlant 
a Borsvezér út 17. szám alatt, amit le kell bontani. A statikusok megvizsgálták, 
szerintük nem kell bontani, amit úgy állapítottak meg, hogy a lakást belülrıl meg sem 
nézték. Azóta az ingatlan belsı részének állapota romlik, a padló mozog, a közfalak 
elmozdultak. 
 
Kiss András  képviselı arról szólt, hogy a bontásnak vannak járulékos költségei, 
amelyeket biztosítani kell, pl. legalább egy flakonnyi víz a bontásban résztvevı 
dolgozóknak, - helység biztosítása a munka szervezéséhez. A helyszínen neki kell 
ellenırizni, felügyelni a bontási munkákat, amely miatt egyéb feladatainak az 
elvégzésétıl veszi el az idıt. Azt kéri, hogy a vállalkozóval oldják meg valahogyan a 
munkások feletti felügyeletet és irányítást, amennyiben lehetséges ezt a feladatot 
továbbadni. 
 
Száz Attiláné osztályvezetı elmondja, hogy a felügyelet és irányítás továbbadásával 
kapcsolatban meg fogják kérdezni az építészeket. A dolgozók részére a víz 
biztosítása nem fog gondot jelenteni, mert eddig is megoldották. 
 
Ambrusics Tibor osztályvezetı elmondja, hogy az árvíz okozta károknak az 
elhárítására adományból származó ásványvíz nyugodtan adható. Ezt meg fogják 
oldani, tekintettel arra, hogy ezek az emberek egy adott helyen fognak dolgozni, így 
amikor kiszállítják az élelmiszercsomagot, azzal együtt minden házhoz tesznek hat 
zsugor ásványvizet, hogy a Kft-nek ne kelljen naponta a kiszállítással foglalkozni. 
 
Németh András alpolgármester Nagy Béláné képviselı azon kérdésére, hogy a 
névsor változhat-e, elmondja, tudomása szerint kormányhatározatban rögzített lista, 
így valószínősíti, hogy nem változhat, hiszen ez csak a bontásra ítélt, illetve 
összedılt házakról szól. 
 
Nagy Béláné  képviselı kérdése, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha idıközben 
összedıl egy ház? 
 
Németh András alpolgármester válasza, hogy ilyen esetben más helyzet van, egy 
másik közmunkaprogramból esetleg tudunk segítséget adni az újjáépítéshez, vagy 
elbontáshoz. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja 
azzal, hogy kerüljön megjelölésre az 554.500.- Ft saját forrás, amit az általános 
tartalék terhére javasol biztosítani. 
 
Németh András alpolgármester  a javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
Képviselı-testület a javaslatot 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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94/2010. (VIII.04.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:  Közmunka program az árvíz okozta károk helyreállítására 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részt 
vesz az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott 
10/2010 azonosítószámú Közmunkaprogramban. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött 
arról, hogy a 10/2010. számú közmunkaprogram keretében az 
alábbi ingatlanok bontási, újjáépítési munkálatait végezteti el: 

 
Sor-
szám 

Cím Hrsz.  

  1./ Edelény, Bors vezér út 5. 1576 
  2./ Edelény, Kıvágó út 24. 1117/2 
  3./ Edelény, Kıvágó út 28. 1118/2 
  4./ Edelény, Rákóczi út 8. 947 
  5./ Edelény, Rákóczi út 9. 969 
  6./ Edelény, Rákóczi út 12. 945 
  7./ Edelény, Rákóczi út 14. 944/2 
  8./ Edelény, Rozsnyói 22/a 912/2 
  9./ Edelény, Széchenyi út 10. 891/2 
10./ Edelény, Széchenyi út 12. 890 
11./ Edelény, Széchenyi út 16. 888/1 
12./ Edelény, Tóth Á. 33. 1150 
13./ Edelény, Tóth Á. 44. 924 
14./ Edelény, Tóth Á. 47. 1105 
15./ Edelény, Tóth Á. 48. 926 
16./ Edelény, Császtai út 31. 987/2 
17./ Edelény, Széchenyi út 3. 913 
18./ Edelény, Széchenyi út 6. 893 
19./ Edelény, Patak út 1. 295/1 
20./ Edelény, Tóth Á. út 28. 916 

 
A munkát a helyszínen irányítja: Kiss András 
 
A baleset- és munkavédelmi elıírások betartásáért a helyszínen 
felelıs: Kiss András 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja 60 
fı közmunkásra esı összesen 554.500.- Ft saját forrás 
biztosítását a módosított 4/2010. (II.22.) Önkormányzati rendelet 
általános tartalék terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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Németh András alpolgármester 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 távollétében     címzetes fıjegyzı távollétében  
 
 
 
 
      Németh András              Amrusics Tibor 
      alpolgármester               osztályvezet ı 


