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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. augusztus 26-án 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 hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre kapott 
központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010. (VII.16.) számú rendelet 
módosításáról. 

 
2./ A 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett 

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

 
3./ Igénybejelentés az edelényi 669/2 hrsz- ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására. 
 
Zárt ülés:  
 
4./ A 2010. május és június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában 

megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre kapott 
központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010. (VII.16.) számú rendelet 
alapján benyújtott kárenyhítési támogatásokra irányuló kérelmek elbírálásáról 

 
5./ Elővásárlási jogról való lemondás (678/25/A hrsz) 
 
 
E d e l é n y, 2010. augusztus 26. 

   
 
 
 

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      

26-án megtartott rendkívüli  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, 

Csabai Gyula, Görgei Gyula, Kiss András, Magyar Árpádné, 
Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, 
Szatmáriné Molnár Éva, Varga Ferenc, Vágó Tibor képviselők 

 
Igazoltan távol:   Baricska Jánosné, Dr. Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Lázár 

István, Vattay Béla képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális  

     Osztály, Okmányiroda vezetője   
   Nyíri Lajos mb.osztályvezető 

 
 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 18 fős 
testületből 12 fő jelen van, később érkezik Szatmáriné Molnár Éva képviselő, így a 
képviselő-testület létszáma 13 fő lesz. 
 
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 12 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

100/2010. (VIII.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 
     Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza  
meg: 
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1./ A 2010. május és június hónapokban kihirdetett 

veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy 
helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre 
kapott központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010. 
(VII.16.) számú rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 
 

2./ A 2010. május és június hónapban bekövetkezett 
árvízkárral érintett lakóingatlanokban keletkezett károk 
pénzadományokból történő enyhítéséről szóló 8/2010. 
(VII.16.) Ök. számú rendelet kiegészítése  

     Előadó: polgármester 
 

3./ Igénybejelentés az edelényi 669/2 hrsz- ú ingatlan  
     ingyenes tulajdonba adására. 
     Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés:  
 
4./ A 2010. május és június hónapokban kihirdetett 

veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy 
helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre 
kapott központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010. 
(VII.16.) számú rendelet alapján benyújtott kárenyhítési 
támogatásokra irányuló kérelmek elbírálásáról 

     Előadó: polgármester 
 
5./ Elővásárlási jogról való lemondás (678/25/A hrsz) 
     Előadó: polgármester 

 
 
(Szatmáriné Molnár Éva képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 13 fő.) 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2010. május és június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre kapott 
központi támogatás felhasználásáról szóló 9/2010. (VII.16.) számú rendelet  
módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
 
 

 



 4

 
 

Dr.Csiszár Miklós  címzetes főjegyző elmondja, hogy a rendeletnek a módosítása 
három szempont miatt vált szükségessé, amelyek nem voltak világosak, amikor a 
kormány meghozta a döntését a lakóingatlanok kárenyhítésével kapcsolatban. Az 
egyik; a kormányhatározatból nem következik, hogy hét év elidegenítési és terhelési 
tilalmat kell bejegyezni azoknak a telkére, akiknek összeomlott a háza, illetve, akik 
vásárolnak.  Ez végül is egy állásfoglalás, amelyet a kormányhatározat értelmezése 
során az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnok adott ki. Azt gondolja, hogy ezt a 
rendeletbe szükséges betenni olyan értelemben, ami a testületnek is érdekében áll 
Ha az elidegenítési tilalom rajta van a telken, egy ideig nem fog túl sokat érni, és a 
testületnek sem  érdeke, hogy „gyenge” áron el lehessen adni. A második szempont, 
ami a rendeletmódosítást indokolja, hogy vitás volt, amikor a 10 % keretösszeget 
megállapították a károsultak számára, hogy ezt pl. a 16 lakás esetében a 160 millió 
forintból kerül-e levonásra. Azt szerették volna, ha a károsult 10 millió forintot kap és 
a biztosítási pénzből kerül megtakarításra a 16 millió forint, tekintettel arra, hogy ezt a 
károsulttól le kell vonni. Mostanra kialakult az az állásfoglalás a katasztrófavédelmi 
vezetés részéről, hogy a 10 % tartalékot a lakosnál kell képezni, magyarán nem 10 
millió forint áll rendelkezésre, hanem 9 millió forint. Ebben a formában ez is 
beillesztésre került a rendeletbe, amit a határozatban le tudnak vezetni. A harmadik 
módosítás a megállapodást érinti, amely kiegészítésre került, amit a 
megállapodásban a vastagon szedett rész jelez. Ezek a változtatások alapvetően 
technikai jellegűek, amelyek a testület, a katasztrófavédelem számára is a 
biztonságot szolgálják, hogy ellenőrizhető legyen majd a kifizetés. Aki épít, nem kap 
kézhez készpénzt, hanem a kivitelező kapja meg a számlák alapján, illetve akitől 
anyagot vásárol. Ezek mind jogtechnikai kérdések, mert most sem terjeszthették 
volna elő, hiszen a biztosítók még csak egy esetben döntöttek. Ha azt mondanák, 
hogy le kell vonni a biztosítási összeget és várják, amíg megkapják, akkor még nem 
lehetne előterjesztést készíteni a testület számára. Azért tudtak, mert az a 
jogtechnikai megoldás született, hogy aki igényli ezt a támogatást, lemond a 
biztosítási összegről és jogilag engedményezi. Ez szintén be van illesztve a 
megállapodásba. Tehát, amikor megkapja az érintett a biztosítási összeget, akkor azt 
engedményezi az önkormányzat számára. 
 
 
Polgármester – mivel a képviselők részéről kérdés, vélemény, javaslat nem 
hangzott el – a rendelet- tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2010.(VIII.27.) számú  
ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE 

 
 

A 2010. május és június hónapokban kihirdetett vesz élyhelyzetek id őszakában 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakói ngatlanok kárenyhítésre 

kapott központi támogatás felhasználásról szóló 9/2 010.(VII.16.) számú rendelet 
módosításáról 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június 
hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy 
helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre kapott központi támogatás 
felhasználásáról szóló 9/2010.(VII.16.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 
 

A Rendelet 2. § az alábbi a (6) bekezdéssel egészül ki:  
 
(6) Abban az esetben, ha a károsult a megítélt támogatási összeget lakásvásárlásra 

fordítja az önkormányzat jogosult a visszamaradó telekre 7 évig tartó 
elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezni. 

2. § 

A Rendelet 5. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározásra került támogatási keretösszeg10%-a 
központi tartalékot képez. 

3. § 

A Rendelet 2. számú mellékletként korábban elfogadott „Támogatási megállapodás” 
helyébe e rendelet 1. számú melléklete által megállapított „Támogatási 
megállapodás” lép.  

4. § 
 

Záró rendelkezés  
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
 
 

 
Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 
címzetes főjegyző polgármester 
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                    1. számú melléklet a …/2010. (…) számú önkormányzati rendelethez 

                              2. számú melléklet a 9/2010. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelthez 

 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
nevében eljáró Molnár Oszkár polgármester (3780 Edelény István király útja 52.), 
másrészről………………… (születési neve: ……….. anyja neve:………….. ‚ születési helye, 
időpontja: ……………………, személyi igazolvány száma:………………… ‚ 
címe:……………. ) károsult (a továbbiakban: Károsult), együttesen Felek között a mai napon 
az alábbiak szerint: 

1./ Felek megállapítják, hogy a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek 
időszakában a tulajdonosként/haszonélvezőként életvitelszerűen lakó Károsult lakhatását 
biztosító lakóingatlan (cím:…………………‚ ingatlan-nyilvántartás szerinti megjelölése: 
…………….‚ hrsz.:…………..‚ alapterület:……………. ) megsemmisült 
/helyreállíthatatlanul károsodott. 

2./ Az Önkormányzat a 1148/2010. (VII. 8.)Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. 
határozat) rögzítettekre figyelemmel az elemi lakhatási feltételek biztosítására a .. ./2010. 
(VII....) számú önkormányzati rendeletével vissza nem térítendő támogatásként 
………………Ft, azaz …………………………. forint összegű támogatást ítélt meg. 

A támogatás: 

- lakás vásárlására (vagy) 

- új lakás építésére (vagy) 

szolgál. 

3./ Károsult kijelenti, hogy más forrásból az elemi lakhatás feltételeinek biztosítására az 
alábbi összegek állnak rendelkezésére: 

- biztosító által megtérített összeg:                                                        …………………..Ft 

- biztosítás azonosítója:                                                                         ……………………. 

- szerződés száma:                                                                                …………………….. 

- társaság neve:                                                                                     ……………………... 

- igényelt pénzintézeti kölcsön:                                                            …………………….Ft 

- rendelkezésre álló saját összeg:                                                          ..……….……..……Ft 

- karitatív adomány értéke:                                                                   .………….………....Ft 

- egyéb támogatás ( ):                                                                          ………….…………..Ft 

A károsult a biztosítással kapcsolatos dokumentumokat (biztosítási szerződés, a biztosító 
által megtérített összegről szóló igazolás, egyéb iratok) köteles benyújtani. 

Amennyiben a biztosító által megtérített összeget a károsult önhibáján kívül nem tudja jelen 
támogatási megállapodásban feltüntetni, akkor külön engedményezési megállapodást kell 
kötnie az önkormányzattal. A biztosításból megtérülő összeg az önkormányzat számlájára 
érezik, azzal az általános szabályok szerint az önkormányzatnak kell elszámolnia.    
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4./ A támogatást az Önkormányzat a vásárlás, építés kivitelezéséhez igazodó ütemben, a 

pénzügyi számlákkal igazolt elszámolást és a kivitelezés műszaki ellenőrzését követően a 

teljesítésigazolás alapján, utólag fizeti ki az eladónak/beszállítónak/kivitelezőnek. 

A kivitelező köteles idődiagramot készíteni, amely jelen támogatási megállapodás 
mellékletét képezi.   

A támogatás az alábbi ütemezésben kerül kifizetésre: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Az Önkormányzat részéről a műszaki ellenőrzést ……………………………. Név (cím: 
……………..) műszaki ellenőr végzi. 

5./ Károsult tudomásul veszi, hogy: 

- Lakóingatlan vásárlása esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződés 
alapján lehet bizonylatolni a megvásárolt ingatlan vételárát. Az adásvételi szerződésben 
kikötésre kerül, hogy a támogatás összegét az önkormányzat utalja át az eladó részére. 
Ebben az esetben a polgármesternek is alá kell írnia az adásvételi szerződést. 

- Lakóingatlan vásárlása esetén az Önkormányzat fenntartja a jogot a megvásárolni kívánt 
lakóingatlan forgalmi értékének felülvizsgálatára. 

- A támogatás teljes összegével a 4. pont szerinti ütemezés szerint, a felhasználást igazoló 
számlák szerződés, megállapodás bemutatása formájában elszámolni köteles. 

- A károsult tudomásul veszi, hogy az építkezés során a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
ellenőrzésre jogosult.   

- Az elszámolás határideje: 2010. október 31. 

- Amennyiben a károsult a megítélt támogatási összeget lakásvásárlásra fordítja az 
önkormányzat jogosult a visszamaradó telekre 7 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat 
bejegyezni.  

- Amennyiben a Károsult nem számol el a kapott támogatással, illetve, ha eltér a támogatás 
felhasználására a megállapodásban rögzített céltól, úgy az Önkormányzat a támogatottat 
kötelezi a pénzbeni támogatás egy összegben történő visszafizetésére, a természetben adott 
támogatás visszaszolgáltatására, vagy a dolog, illetőleg a szolgáltatás ellenértékének 
megfizetésére. Az önkormányzat indokolt esetben részletfizetést engedélyezhet a károsult 
kérésére. 

6./ A támogatási összeg kifizetése kizárólag banki átutalással történik, építés esetén a  
vállalkozói szerződésben foglaltak szerint a számlák és az Önkormányzat által megbízott 
műszaki vezető igazolása után, vásárlás esetén az eladó részére az adásvételi szerződésben 
foglaltak szerint. 

 

7./ Amennyiben a biztosító által megállapított kártérítés összegét a károsult részére a 
biztosító már folyósította, a károsult kötelezettséget vállal arra, hogy annak összegét jelen 
támogatási szerződés aláírásától számított 3 napon belül az Önkormányzat által nyitott … 
sz. elkülönített bankszámlára átutalja, illetve befizeti. 
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8./Amennyiben a biztosító a károsult kárigényét elbírálta és a kártérítés összegét 
meghatározta, de a támogatási szerződés megkötéséig nem folyósította, a károsult jelen 
megállapodás aláírásával a kártérítés összegét, …-Ft, azaz forint összeget Edelény Város 
Önkormányzata részére engedményezi. 
 
Abban az esetben, amennyiben a biztosító a kárigény jogalapját vagy összegszerűségét a 
támogatási szerződés aláírásig nem bírálta el, tehát a biztosító által fizetendő kártérítési 
összeg nem ismert, az engedményező a lakóingatlan megsemmisülése esetén őt megillető 
kártérítés teljes összegét jelen megállapodás aláírásával Edelény Város Önkormányzata 
javára engedményezi. 
 
Az engedményezésről az engedményes Önkormányzat értesíti a kötelezett biztosítót. 
Amennyiben a jelen támogatási szerződés aláírását követően a biztosítási összeget – akár 
részben – a biztosító a Károsult részére teljesíti, a Károsult köteles azt a kifizetéstől számított 
2 banki napon belül az Önkormányzat 7. pontban megjelölt elkülönített bankszámlájára 
átutalni, illetve készpénzben befizetni. 
  

9./ Károsult kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának első- és másodfokú építésügyi 
hatóság, az Önkormányzat, továbbá a Korm. határozatban ellenőrzésre feljogosított szervek 
részéről történő ellenőrzéséhez hozzájárul. 

10./ Károsult kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy 

- jelen megállapodás 2. pontjában rögzített támogatási formát elfogadja, a kapott pénzösszeget 
az 1. pontban feltüntetett lakóingatlan megsemmisülése/helyreállíthatatlan károsodása miatt 
elemi lakhatási feltételeinek biztosítására használja fel. 

- jelen megállapodás 1. pontjában megjelölt ingatlanra az Önkormányzat felé további kár-, 
illetve kártalanítási igényt nem támaszt. 
 

11./ Jelen megállapodás az Önkormányzat 9/2010. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Ör.) alapján jött létre.  

12./ A megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 

13./ Felek a jelen megállapodást — annak elolvasása és értelmezése után — mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Edelény‚ 2010.  ….. hó ….nap 

 

……………………………………                                      ………………………………….. 

               Molnár Oszkár                                                                           Károsult 
                polgármester 
 

Ellenjegyzi: 

Edelény Város Önkormányzat részéről 

Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett 
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományokból történő enyhítéséről szóló 
8/2010. (VII.16.) Ök. számú rendelet kiegészítése . 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 89./ sorszám alatt. 
 

Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdése, hogy több tulajdonos nem jelezte csak ez az egy, 
hogy az ingatlana az árvíz során károsodott? 
 
Polgármester elmondja, hogy nem az a probléma, hogy ki jelezte és ki nem, a 
lényeg az, hogy a Patak úton az előző módosítás során bekerül három család a 
Patak út 7, 10 és 12. szám alatti ingatlanok esetében, de véletlen folytán kimaradt a 
Patak út 1. számú ingatlan, amely életveszélyessé vált a Kincsem patak kiöntése 
következtében. 
 
Németh András alpolgármester módosító javaslat, hogy a Görög Katolikus templom 
támogatása szerepeljen a rendeletben, kapjon 2 millió forintot a pénzadományból, 
hiszen köztudott, hogy a templomot jelentős árvízkár érte. 
 
Polgármester nem ért egyet a módosító indítvánnyal, mindamellett igaz, hogy a 
templomban 60 centis víz állt, de a Görög Katolikus Egyház megsegítésére 
rengetegen adakoztak, pl. a szlovák  testvérváros Római Katolikus Egyháza gyűjtést 
szervezett, de még sorolhatná azokat a szervezeteket, akik jelentős támogatást 
nyújtottak a templom helyreállításához. A cégek is nyújtottak különböző jellegű 
támogatásokat, amelyek milliókban mérhetők. Mága Zoltán hegedűművész 
koncertjén 1,5 millió forint gyűlt össze, amelyet a Görög Katolikus templom 
felújítására ajánlott fel a művész, de sorolni lehetne, hogy milyen jelentős összeg 
ment a templomra.  
 
Németh András alpolgármester elmondja, hogy ő személyesen beszélt parókus 
úrral, aki azt mondta, hogy jó szívvel el tudnák fogadni a támogatást. 
 
Polgármester arról szólt, hogy ő mindent megért, de ő mindig felvállalta és fel is 
fogja vállalni  az olyan helyzeteket, amikor valakinek nem tetsző dolgot kell mondani. 
A javaslattevőnek, illetve a Görög Katolikus Egyháznak nyilvánvalóan nem fog 
tetszeni, hogy ezt ellenzi, ennek ellenére úgy gondolja, hogy ez a módosító javaslat 
most nem helyénvaló ebben az ügyben. Minden tisztelet az egyházé, viszont 
hozzáteszi, hogy ő személyesen is rengeteget segített a templomnak az elmúlt 
hónapokban, hogy minél hamarabb több pénzhez jusson. A másik dolog, amiért nem 
ért egyet a módosító javaslattal, hogy ez a rendelet csak és kizárólag 
magánszemélyekről szól. Ha most bevonják a Görög Katolikus templom 
támogatását, akkor joggal jöhetnének a vállalkozók is támogatást kérni, ahol szintén 
komoly károk voltak. Ettől a módosító indítványtól óva inti a testületet, ettől 
függetlenül fel fogja tenni szavazásra fogja bocsátani.  
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Görgei Gyula képviselő véleménye szerint ezzel a módosítással október 3. után 
kellene foglalkozni. 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ sorszám alatt.) 
 
Nagy Béláné kérdése, hogy az összegyűlt pénzadományból mennyi összeg van 
még, mert erről nincs információ? 
 
Polgármester  elmondja, hogy a testület a legutóbbi ülésen is kapott tájékoztatást 
arról, hogy mennyi pénzadomány van még. Azt pontosan nem tudja megmondani, 
hogy a mai napon mennyi ez az összeg, de az első rendelet elfogadásakor 31 millió 
300 ezer forint odaítéléséről döntöttek, továbbá a múlt héten további 4 millió forintról. 
Most 100 ezer forintról döntenek, plusz a legelső rendelet megalkotásakor 17 millió 
forint olyan jellegű pénz odaítéléséről is döntöttek, amely nem közvetlenül, de 
közvetve az árvízkárosultakat érinti, pl. igazságügyi szakértő bevonására, 
szivattyúzás költségeire. Jelenleg kb. még 11 millió forint áll rendelkezésre. 
Megítélése szerint az alpolgármester módosító javaslata azért nem jó, mert a 
legutóbbi rendeletmódosításnál úgy döntöttek, hogy csak és kizárólag azoknak a 
családoknak fognak adni a pénzadományból, akiknél a lakótérbe is befolyt a víz. 
Emiatt nem is lehet a rendelet értelmében ezt a módosító indítványt behozni. 
Ennek ellenére az alpolgármester módosító javaslatát szavazásra bocsátja, mely 
szerint az árvízkárosultak javára befolyt pénzadományból a Görög Katolikus Egyház 
részére 2 millió forintot biztosít. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2010.(VIII.27.) számú  
ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE 

 
 

A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett ár vízkárral érintett  
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történ ő enyhítésér ől 
szóló, 11/2010.(VIII.23.) számú rendelettel módosít ott, 8/2010.(VII.16.) számú 

rendelet kiegészítésér ől 
 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2010. május és június 
hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett lakóingatlanokban keletkezett károk 
pénzadományból történő enyhítéséről szóló, 11/2010.VIII.23.) számú rendelettel 
módosított, 8/2010.(VII.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint kiegészíti. 
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1. § 

   
A rendelet 2. számú melléklete az alábbi ingatlannal egészül ki: 
 
  366    Patak út 1.      295/1 hrsz-ú 

 
2. § 
 

E rendelet 2010. augusztus 27. napján lép hatályba 
 

              Dr. Csiszár Miklós                                                           Molnár Oszkár 
                címzetes f őjegyző                                                             polgármester 

 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Igénybejelentés az edelényi 669/2 hrsz- ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 90./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés vélemény nem 
volt. 
 
Polgármester  az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

101/2010. (VIII.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

Tárgy:   Igénybejelentés az edelényi 669/2 hrsz- ú ingatlan  
             ingyenes tulajdonba adására. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a kötelező önkormányzati 
feladatainak - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 
törvény 8.§.(1)bekezdésében foglaltak - ellátása érdekében, 
terjessze fel a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak a Magyar 
Állam tulajdonát képező edelényi 669/2 hrsz-ú, 668m2 térméret ű,  
„beépítetlen terület”  megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba 
adását Edelény Város Önkormányzat részére az állami vagyonról 
szóló 2007.évi CVI. törvény 36-37.§-ai  alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására 
kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést 
tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
  Molnár Oszkár           Dr.Csiszár Miklós  
   polgármester          címzetes f őjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


