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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

1./ A 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatla- 
     nokban keletkezett károk pénzadományokból történő enyhítéséről szóló 8/2010. 

(VII.16.) Ök. számú rendelet módosítása. 
 
2./ A közterület rendjéről és használatáról szóló többször módosított 32/2002.  
     (XII.17.) Ök. számú rendelet módosítása 
 
3./ Gimnázium területén található szennyvíztisztító betonakna elbontása 
 
4./ A volt ÉMÁSZ épület felújítása, önkormányzati bérlakásokká történő átalakítása 
 
 
Zárt ülés:  
 
5./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
6./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
 
 
 
E d e l é n y, 2010. augusztus 19. 

   
 
 
 

Dr.Csiszár Miklós 
címzetes f őjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus      

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

Csabai Gyula, Görgei Gyula, Hernádi Attiláné, Kiss András, 
Magyar Árpádné, Lázár István, Molnár Zoltán, Szatmáriné 
Molnár Éva,  Vágó Tibor, Vattay Béla képviselők 

 
Igazoltan távol:   Borza Bertalan, Dr. Daher Pierre, Nagy Béláné,  

Németh András alpolgármester, Varga Ferenc képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális  

     Osztály, Okmányiroda vezetője   
   Nyíri Lajos vezető-tanácsos 

 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 18 fős 
testületből 13 fő jelen van. 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 13 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

95/2010. (VIII.19.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

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

 
1./ A 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral 

érintett lakóingatlanokban keletkezett károk 
pénzadományokból történő enyhítéséről szóló 8/2010. 
(VII.16.) Ök. számú rendelet módosítása 

     Előadó: polgármester 
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2./ A közterület rendjéről és használatáról szóló többször   
     módosított 32/2002. (XII.17.) Ök. számú rendelet módosítása 
     Előadó: polgármester 

 
3./ Gimnázium területén található szennyvíztisztító betonakna  
     elbontása 
     Előadó: polgármester 
 
4./ A volt ÉMÁSZ épület felújítása, önkormányzati bérlakásokká 
     történő átalakítása 
     Előadó: polgármester 

 
Zárt ülés:  
 
5./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
     Előadó: jegyző 
 
6./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
     Előadó: jegyző 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatla- 
nokban keletkezett károk pénzadományokból történő enyhítéséről szóló 8/2010. 
(VII.16.) Ök. számú rendelet módosítása. 
Közmunka program árvíz okozta károk helyreállítására      
Előadó: alpolgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 82./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Kiss András képviselő a napirenddel kapcsolatban bejelenti személyes érintett-
ségét, mivel a listán, 362./ sorszám alatt, a  fia az ingatlan tulajdonosa. 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2010. (VIII.23.) számú 

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 
 
 

A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett ár vízkárral érintett 
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történ ő enyhítésér ől 

szóló 8/2010.(VII.16.) számú rendelet módosításáról  
 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június 
hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatlanokban keletkezett károk 
pénzadományból történő enyhítéséről szóló 8/2010.(VII.16.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A Rendelet 2. számú melléklet 226. sorszáma alatt szereplő Széchenyi út 5. szám 
alatti 912/4 hrsz-ú ingatlan, valamint a 296. sorszám alatt szereplő Vizsolyi út 1. 
szám alatti 1651 hrsz-ú ingatlan a mellékletből kimarad. 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. számú melléklete az alábbi ingatlanokkal egészül ki: 

  314      Árpád út 61/A           2190/2 hrsz-ú 
  315.     Árpád út 63/A.                           189 hrsz-ú 
  316.     Borsodi út 3.                              54 hrsz-ú 
  317     Borsvezér út 9.                         1574 hrsz-ú 
  318.     Császtai út 9.                877 hrsz-ú 
  319.    Császtai út 13.             881/2 hrsz-ú 
  320.    Görög Katolikus Egyház                                139/59 hrsz-ú 
  321.    István király útja 10.                               119/A/1 hrsz-ú 
  322.    István király útja 12.                           120 hrsz-ú 
  323.   István király útja 13.                           101 hrsz-ú 
  324.    István király útja 39.                             84 hrsz-ú 
  325.    Katona J. út 40.                                   459/1 hrsz-ú 
  326.    Katona J. út 41.                        520/1 hrsz-ú 
  327.    Katona J. út 43.                        521/1 hrsz-ú 
  328.    Katona J. út 45.                                   522/1 hrsz-ú 
  329.    Katona J. út 53.                                   655/51 hrsz-ú 
  330.    Katona J. út 62.                                 655/63 hrsz-ú 
  331.    Kővágó út 42.              1125 hrsz-ú 
  332.    Lévay út 17.                            292/3 hrsz-ú 
  333.    Lévay út 19.                        292/4 hrsz-ú 
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  334.    Lévay út 47.                        460/2 hrsz-ú 
  335.    Mátyás király útja 25/a.               117/4/A/1 hrsz-ú 
  336.    Malomszög út 3.                         20/1 hrsz-ú 
  337.    Móra F. út 11.           655/7 hrsz-ú 
  338.    Móra F. út 15.         655/22 hrsz-ú 
  339.    Móra F. út 17.                655/23/A hrsz-ú 
  340.    Móricz Zs. út 1/a.                           37 hrsz-ú 
  341.    Móricz Zs. út 3.                           36 hrsz-ú 
  342.    Móricz Zs. út 5.                           35 hrsz-ú 
  343.    Móricz Zs. út 7.                           34 hrsz-ú 
  344.    Móricz Zs. út 9.                           33 hrsz-ú 
  345.    Móricz Zs. út 11.                         32/2 hrsz-ú 
  346.    Móricz Zs. út 11/a.                        32/1 hrsz-ú 
  347.    Móricz Zs. út 13.                           31 hrsz-ú  
  348.    Móricz Zs. út 15.                        30/2 hrsz-ú 
  349.    Móricz Zs. út 15/a.                        30/1 hrsz-ú 
  350.    Móricz Zs. út 17.                           29 hrsz-ú 
  351.    Patak út 7.                       215/1 hrsz-ú 
  352.    Patak út 10.                       244/2 hrsz-ú 
  353.    Patak út 12.                       243/2 hrsz-ú 
  354.    Rákóczi út 14/a.                      944/1 hrsz-ú 
  355.    Széchenyi út 5.                               912/1 hrsz-ú 
  356.    Széchenyi út 10.                      891/1 hrsz-ú 
  357.    Széchenyi út 13.                      903/2 hrsz-ú 
  358.    Széchenyi út 18.                      888/2 hrsz-ú 
  359.    Széchenyi út 20.                         887 hrsz-ú 
  360.    Táncsics M. út 1.                    1013/1 hrsz-ú 
  361.    Tóth Á. út 6.                          872 hrsz-ú 
  362.    Tóth Á. út 61.            1096 hrsz-ú 
  363.    Tóth Á. út 65.            1094 hrsz-ú 
  364.    Tóth Á. út 65/b.         1117/1 hrsz-ú 
  365.    Tóth Á. út 67/b.         1090/4 hrsz-ú 

 
3. § 
 

E rendelet 2010. augusztus 23. napján lép hatályba 
 

  
 

              Dr. Csiszár Miklós                                  Molnár Oszkár  
               címzetes főjegyző                                  polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
A közterület rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 32/2002. (XII.17.) 
Ök. számú rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 83./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a 
kiegészítéssel, hogy ez a rendeletmódosítás 2011. február 28-án hatályát veszti,  azt  
követően a jelenlegi rendelet szabályait kell alkalmazni.” 
 
Molnár Zoltán képviselő egyetért a bizottsági szándékkal, de szerinte egy évet adni 
kellene, mert a februári hónap az építkezések befejezése tekintetében nem 
szerencsés. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy van 16 
bontandó lakóház, amit végre kell hajtani ebben az évben és nem azt jelenti, hogy 
egy évig húzzák, hiszen külön-külön is egyéni bírálat alá esik. 
 
Polgármester egyetért azzal, hogy határidő módosítás legyen, mindamellett 
megjegyzi, hogy nem csak az összedőlt házakról van szó. Egy éves határidő szerinte 
is kell, mert biztos abban, hogy ősszel nem lesznek készen a házak. 
Módosító javaslata, hogy ezt a rendeletmódosítást a testület 2011. augusztus 23-ig 
tartsa hatályban. 
Ezt követően  szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosító 
javaslatát, mely szerint a jelen rendeletmódosítás 2011. február 28-ig maradjon 
hatályban, azt  követően a jelenlegi rendelet szabályait kell alkalmazni.” 
 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 0 igen, 13 nem szavazattal elvetette. 
 
Polgármester módosító javaslata, hogy a jelen rendelettervezetet úgy fogadja el, 
hogy az 2011. augusztus 23-ig maradjon hatályban, azt követően a jelenlegi rendelet 
szabályait kell alkalmazni.” 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt -  13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010. (VIII.23.) számú 
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 

 
  

A közterület rendjér ől és használatáról szóló, többször módosított 
32/2002.(XII.17.) számú rendelet módosításáról 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület rendjéről és 
használatáról szóló, többször módosított 32/2002.(XII.17.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 

4. § 
 
A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 4. § (8) Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag, törmelék, 
hulladék és föld elhelyezésére, ha a 48 órás időtartamot meghaladja, az 5. § (10) 
bekezdésben meghatározottak kivételével.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„5. § (10) Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag, törmelék, 
hulladék és föld elhelyezéséhez, ha az elemi csapás ár-, belvíz következtében 
bekövetkezett károsodás elhárítása, vagy ennek következtében új lakóház építése 
miatt szükséges.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 1. számú melléklet 6. pontjában az „Építési munkával kapcsolatos 
állvány, konténer, építőanyag, törmelék és föld elhelyezésére, ha 48 órás időtartamot 
meghaladja.” szövegrész helyébe az „Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, 
konténer, építőanyag, törmelék, hulladék és föld elhelyezéséhez, ha a 48 órás 
időtartamot meghaladja, az 5. § (10) bekezdésében meghatározottak kivételével.” 
szöveg lép. 
 

7. § 
 

 
E rendelet 2010. augusztus 23. napján lép hatályba, 2011. augusztus 23.-án hatályát 

veszti és a jelenlegi rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 
címzetes f őjegyző polgármester 

 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Gimnázium területén található szennyvíztisztító betonakna elbontása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 84./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 

 
 
 

96/2010. (VIII.19.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy : Gimnázium területén található szennyvíztisztító betonakna  
            elbontása. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Gimnázium területén található szennyvíztisztító betonakna 
elbontását. Az ehhez szükséges 236.640 Ft + Áfa összeget  
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A volt ÉMÁSZ épület felújítása, önkormányzati bérlakásokká történő átalakítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 85./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 

 
97/2010. (VIII.19.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
Tárgy:  A volt ÉMÁSZ épület felújítása, önkormányzati bérlakásokká  
            történő átalakítása 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul , 
hogy a tulajdonát képező Edelény 706/1 hrsz-ú, a természetben 
Edelény, Antal Gy. út 87. szám alatt található, az ingatlan-
nyilvántartásban „kivett lakóház és udvar” művelési ágú, volt ÉMÁSZ 
épület, önkormányzati lakásokká történ ő átalakításához , 
melynek fedezetét a Magyar Vöröskereszt által felajánlott 
35.135.383,-Ft, azaz harmincötmillió-egyszázharmincöt-ezer-
háromszáznyolcvanhárom forint összegű adomány képezi. 
 
Az erre vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Polgármester bejelenti, hogy személyi ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor, 
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

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 őjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


