
EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. március 31-én megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
  
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1./ Helyi Építési Szabályzat című 34/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet és a 

belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata 
című 18/2005.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 
2./ Támogatási igény benyújtása és pályázati önrész biztosítása a  VOK I. sz.  
      Általános Iskola korszerűsítésére. 

 
3./ Intézmény fenntartói jogának átadása a Római Katolikus Egyház részére. 
 
4./ Intézmények fenntartói jogának átadása a Miskolci Görög Katolikus Apostoli  
     Exarchátus részére. 
 
 
E d e l é n y , 2011.  március  31. 
 
 
 
 
 
 
              Dr. Csiszár Miklós 
              címzetes f őjegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én 

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

Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar 
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Vattay Béla 
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő 
  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző    
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Nagy Gyula osztályvezető 
 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 10 fő jelen van. 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  Javasolja, hogy a zárt ülés 3. és 4. pontját a 
képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. 
A javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 

 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester  javasolja a módosítással együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 

 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 10 
igen szavazattal egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
56/2011.(III.31.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 



2 
 

1./ Helyi Építési Szabályzat című 34/2003.(XII.15.)  
     önkormányzati rendelet és a belváros és tágabb  
     környezetének szabályozási terve és helyi építési  
     szabályzata című 18/2005.(V.1.) önkormányzati  
     rendelet módosítása. 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Támogatási igény benyújtása és pályázati önrész biztosítása  
      a VOK I. sz. Általános Iskola korszerűsítésére. 
      Előadó: polgármester 
 
3./ Intézmény fenntartói jogának átadása a Római Katolikus  
      Egyház részére. 
      Előadó: polgármester 

 
4./ Intézmények fenntartói jogának átadása a Miskolci Görög  
     Katolikus Apostoli Exarchátus részére. 
     Előadó: polgármester 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Helyi Építési Szabályzat című 34/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet és a belváros 
és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata című 
18/2005.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 

 
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 58./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 

Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2011. (IV.1.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Helyi Építési Szabályzat cím ű 34/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet és a 

belváros és tágabb környezetének szabályozási terve  és helyi építési 
szabályzata cím ű 18/2005.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
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Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) 
pontjában  kapott felhatalmazás alapján a Városi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
1.13 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; 
a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.1.1 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság; 
véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. Helyi Építési Szabályzat cím ű 34/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzat című 34/2003.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: HÉSZ 22.§ d) pontjában az „ezért elbírálásuk elvi 
engedélyezési eljáráshoz kötött” szövegrész, a 28.§ (5) bekezdése és az 50.§ (1) 
bekezdésében szereplő „elvi engedélyezési eljárással megalapozottan megkért” 
szövegrész. 

 
2. Belváros és tágabb környezetének szabályozási te rve és helyi építési 

szabályzata cím ű 18/2005.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

2.§ A Belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési 
szabályzata című 18/2005.(V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
BHÉSZ) 13.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A szabályozási tervlapon jelölt épületek esetében magastető-építés és 

tetőtér-beépítés megengedhető.” 
 

3.§ Hatályát veszti a BHÉSZ 9.§ (1) bekezdése. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 

Dr. Csiszár Miklós Molnár Oszkár 
címzetes f őjegyző polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Támogatási igény benyújtása és pályázati önrész biztosítása a Városi Oktatási 
Központ I. Számú Általános Iskola korszerűsítése. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 59./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

57/2011.(III.31.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 
 

Tárgy : Támogatási igény benyújtása és pályázati önrész biztosítása 
            a  VOK I. sz. Általános Iskola korszerűsítésére. 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz- 
    za a polgármestert a Magyar Köztársaság 2011. évi költségveté- 
    séről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének  
    14. pontjában foglaltak alapján  támogatási igény benyújtására  
     a VOK I. sz. Általános Iskola épület korszerűsítésével  
     kapcsolatban.,  

 
Határidő:    azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat  
     megvalósításához szükséges 3.333.333 Ft önerőt a 2007  
     évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Intézmény fenntartói jogának átadása a Római Katolikus Egyház részére. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  az előterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Polgármester azt javasolja az érsek úrral folytatott tárgyalások alapján a képviselő-
testületnek, hogy a borsodi iskolát adják át fenntartásba a Római Katolikus 
Egyháznak, ezért az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát javasolja 
elfogadásra. 
Ezt követően - az elhangzás sorrendjében – elsőként az előterjesztés „B” 
változatának elfogadását teszi fel szavazásra.  
 
Képviselő testület a javaslatot 9 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta 
az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
58/2011.(III.31.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Intézmény fenntartói jogának átadása a Római        
            Katolikus Egyház részére 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 
számú Általános Iskola fenntartását a 2011/2012-es tanévtől 
kezdődően nem kívánja átadni a Római Katolikus Egyház 
részére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert további 
tárgyalásokra  a Római Katolikus Egyházzal az intézmény  
fenntartói jogának 2011/2012-es tanévet követő átadására 
vonatkozóan.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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 4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Intézmények fenntartói jogának átadása a Miskolci Görög Katolikus Apostoli 
Exarchátus részére. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 
javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön be a „2011/2012-es 
tanévtől” kezdődően szövegrész. 
 
Csabai Gyula képviselő arról szólt, hogy a tárgyalásokat minél rövidebbre kell zárni, 
és azt kéri, hogy a testületi döntésről kapjanak tájékoztatást a pedagógusok, szülők, 
a város lakossága, hogy ennek tudatában hozhassák meg a felelős döntésüket. 
 
Polgármester elmondja, hogy a mai döntésük után a folyamatos tájékoztatás a 
szülők, a tantestületek részére természetesen meg fog történni. 
 
Ezt követően szavazásra bocstája a módosító javaslatot, mely szerint a határozati 
javaslatba kerüljön be a 2011/2012-es tanév. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
59/2011.(III.31.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Intézmények fenntartói jogának átadása a Miskolci Görög  
            Katolikus Apostoli Exarchátus részére. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, hogy a Gimnázium és Szakképző 
Iskola, az I. számú Általános Iskola és egy óvoda 
fenntartását 2011/2012. tanévtől át kívánja adni a Miskolci 
Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 



6 

Polgármester  – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést, 
s az ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Molnár Oszkár           Dr. Csiszár Miklós  
   polgármester           címzetes főjegyző 


