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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 
               18-án  megtartott  rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál,  Baricska Jánosné, 

    Csabai Gyula,  Korbély Györgyi Katalin, Magyar Árpádné,  
    Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla, Virág Tamás 
    képviselők 

  
Igazoltan távol:  Lázár István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József tanácsos    
       dr.Juhász-Koleszár Tünde tanácsos 
       Nyíri Lajos főtanácsos 

       
 

 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből - egy képviselői mandátum betöltetlen - 8 fő jelen van, később érkezik 
Csabai Gyula képviselő, így a képviselő-testület 9 fős lesz.  
Tájékoztatja a testületet, hogy jegyző úr távollétében Vártás József tanácsos lett 
megbízva a helyettesítésével. 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét. 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A 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 pontját 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

 
181/2010.(XI.18.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  

 
   Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadása. 
 

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

 
1./ Sportpálya megközelítését szolgáló út építése. 

Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Sportpálya megközelítését szolgáló út építése. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 144./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztéshez tájékoztatásul elmondja, hogy a Műemlékek 
Állami Gondnoksága, mint a kastélyfelújítás beruházója, lezárta a kastélyon keresztül 
vezető utat, amelyen a sportpályát lehet megközelíteni. Ez a beruházás részeként 
történik, és azért, hogy a sportpályát meg lehessen közelíteni kb. 150 méter zúzottkő 
borítású utat kell megépíteni. 
Ezt követően az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban a bizottsági ülésen néhány kérdés felmerült, mint 
például, hogy miért nem szólt időben a kivitelező arról, hogy az utat lezárja, hiszen az 
építkezésnek van ütemezése. Az is felmerült, hogy ha megépül az út a 
sportpályához, a kivitelező mennyire fogja igénybe venni. Ezen munkagépek is 
fognak járni, tönkre tehetik az utat, ezért megállapodást kellene erre kötni, azért hogy 
ha az önkormányzat ennyi pénzt költ rá, akkor a helyreállítást vállalják. 
A felvetődő kérdésekre a bizottság a választ megkapta, így az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
(Csabai Gyula képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 
9 fő.) 
 
Polgármester jogosnak tartja a bizottság felvetését, hogy kerüljön helyreállításra a 
megépülő út, ha olyan kárt tesznek benne. Ez az út nem főút lesz a kastély 
kivitelezőjének a kivitelezés során, de véleménye is az, hogy lesz majd, amikor 
elkerülhetetlen, hogy használják, ezért jó, ha megállapodásban van rögzítve. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy miért nem volt több árajánlat? A beérkezett 
árajánlat m2 árával nem biztos, hogy egyet lehet érteni, viszont támogatja a  
kivitelezőnek azt a javaslatát, hogy szegélykővel megerősítve készüljön el az út, 
hiszen e nélkül egy év múlva a gépjárművek szét fogják járni. Szerinte kérni kellene 
egy harmadik árajánlatot és készüljön el az út szegélykövezése is. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Műemlékek Állami Gondnokságán 3 héttel ezelőtt 
volt egy megbeszélés a kivitelezővel, ahol az út építéséről is szó esett. Ezt követően 
kiadta az építészeknek, hogy kérjenek be árajánlatokat ennek az útnak a 
megépítésére. A két árajánlaton kívül nem érkezett több. Azért várt eddig ezzel az 
előterjesztéssel, hogy hátha más ajánlat is érkezik. A szegélykővel kapcsolatban ő 
kérte, hogy ez előterjesztés ilyen módon készüljön el azért, mert ha használni fogják 
a kastély felújításánál a nehéz gépjárművek, ne tapossák szét a szegélyt, viszont, 
ami felmerül az esetleges helyreállításnál, szerinte nyugodtan kérhetik majd a 
Műemlékek Állami Gondnokságától, hogy állítsa helyre, de erre csak a kastély 
felújításának befejezését követően lát lehetőséget. 
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Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy az előterjesztés szerint valóban három 
árajánlat lett bekérve, amely szerint csak kettő érkezett. Egyetért Virág Tamás 
képviselő úrral, hogy kérjenek be még egy ajánlatot. 
 
Polgármester az előbbiekben elmondta, hogy több árajánlatot kértek, ennyi érkezett. 
 
Csabai Gyula képviselő célszerűnek tartotta volna ő is, ha három árajánlat érkezik, a 
hivatal három árajánlatot kért, több nem érkezett. Megtehetik, hogy várnak akár 
január 1-jéig is, de aki járt kinn a pályán, az tudja, hogy a kastély kivitelezője az ST 
Raszter Kft. lezárta azt az egy bejárati utat, ami a sportpályára vezetett, mivel nekik 
határidős munkáik vannak és ezen az úton megkezdik a geotermikus fúrásokat. Ez 
azt jelenti, hogy felszedik az utat a talajszintig, és ezt követően kezdik el a fúrásokat. 
Nagy probléma nem volna, ha nem lenne még hátra a labdarúgó bajnokságból két 
forduló. Az egyik forduló december 5-én, hazai pályán kerül megrendezésre, egy 
mérkőzés pedig idegenben. A csapatnak edzeni kell, és valahogyan ki kell tudni 
hoznia a felszereléseket. Aki járt a területen, látni fogja, hogy még gyalog sem lehet a 
sportpályát megközelíteni. 
 
Vattay Béla képviselő a jövőre vonatkozóan azt javasolja a hivatalnak, hogy több 
helyről kérjenek be árajánlatot, hogy minden esetben meglegyen a három árajánlat. 
Véleménye szerint edelényi telephelyű építőipari cégektől is lehet kérni ilyen 
árajánlatot. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

182/2010.(XI.18.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT  
 

   Tárgy:  Sportpálya megközelítését szolgáló út építése. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Edelény belterület 45/3 hrsz-ú ingatlanon 
kiszolgáló út építésére 1.437.750,- Ft-ot  (azaz 
egymillió-négyszázharminchétezer-hétszázötven 
forintot) biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: 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. 
 
 
 
 
 

       Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző 
       távollétében: 
 
 
 
 
  Molnár Oszkár           Vártás József 
   polgármester     jegyz ő helyettesítésével megbízott 
         tanácsos  


