
EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. április 15-én megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
  
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1./ Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző áthelyezéséhez hozzájárulás. 
 
2./ Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére. 

 
3./ A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

2. prioritása 5.2 intézkedés - „Határon átnyúló kommunikációs csatornák 
fejlesztése” című pályázattól történő visszalépés. 

 
4./ Rakacai üdülő  használatához kapcsolódó  térítési díjak megállapításáról. 
 
5./ Önerő biztosítása a VOK I. sz. Általános Iskola korszerűsítésére. 
 
 
E d e l é n y , 2011.  április 15. 
 
 
 
 
 
 
              Dr. Csiszár Miklós 
              címzetes f őjegyző 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 15-én 

megtartott  rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, 

Lázár István, Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika  
alpolgármester, Vattay Béla alpolgármester, Sztankóné 
Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin képviselők 
  
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 8 fő jelen van, később érkezik Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, így a 
képviselő-testület létszáma 9 fő lesz. 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  Javasolja a 64./ számú rendelet-tervezet 
napirendről történő levételét, mivel az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem volt 
határozatképes, így az előterjesztést nem tárgyalta. 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 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 - 8 igen 
szavazattal egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
60/2011.(IV.15.) 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: 

 
1./ Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző áthelyezéséhez  
     hozzájárulás. 

Előadó: polgármester 
 

2./ Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére. 
Előadó: polgármester 

 
3./ A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési  
     Program 2007-2013 2. prioritása 5.2 intézkedés - „Határon  
     átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése” című  
     pályázattól történő visszalépés. 

Előadó: polgármester 
 

4./ Rakacai üdülő  használatához kapcsolódó  térítési díjak  
      megállapításáról. 

Előadó: polgármester 
 

5./ Önerő biztosítása a VOK I. sz. Általános Iskola  
     korszerűsítésére 
     Előadó: polgármester 

 
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők létszáma 9 fő.) 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Dr. Csiszár Miklós jegyző áthelyezéséhez hozzájárulás 
Előadó: polgármester 

 
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi napon Miskolc 
város közgyűlése zárt ülésen döntött arról, hogy Dr.Csiszár Miklós urat, Edelény 
város címzetes főjegyzőjét választja meg Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjévé. 
Jegyző úr áthelyezéséhez az edelényi képviselő-testületnek hozzá kell járulni. 
Tegnap 12 óra 5 perckor, amikor kijött a képviselő-testületi ülésről, telefonon szólt, 
hogy a 24 óra betartásával a lehető legrövidebb időn belül a jegyzői pályázatot ki 
tudják írni, és a lehető legrövidebb időn be tudják tölteni a megüresedő jegyzői 
helyet. A rendkívüli képviselő-testületi ülést ezért hívta össze 13 órára. 
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Magyar Árpádné kérdése, hogy jegyző úr miért megy el? 
 
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző elmondja, hogy nem könnyű szívvel hozta meg 
ezt a döntést, szeretett itt dolgozni, nagyon jók a munkatársak, nagyon jól együtt 
tudnak működni polgármester úrral. Az edelényi emberek is fantasztikusak, amit be is 
bizonyítottak az elmúlt év során helytállásukkal az árvíznél. Úgy gondolja, hogy ennél 
jobb hely egy jegyzőnek nem lehet. Részéről ez nagyon nehéz döntés volt, mert 
amikor felkérték nagyon sokáig meditált rajta, mégis oda lyukadt ki, hogy az, aki 
jegyzői állás vállal, azért vállalja, mert valamilyen fokig szeret eljutni valahová, szeret 
közigazgatási apparátust vezetni. Miskolc egy olyan lehetőség bármelyik jegyzőnek, 
ahol igazából bizonyíthatja, hogy elért pályája során valamihez, és egy jegyzőnek ez 
igazából egy pályacsúcs. Végül hosszú meditálás után úgy döntött, hogy mégis 
elfogadja a felkérést, és megpályázza az állást. Úgy gondolta az a becsületes, ha 
erről tájékoztatja a polgármester urat, ez meg is történt, fantasztikusan állt ehhez, 
elegánsan elfogadta, hogy egy ilyen lehetőség egy jegyző életében nem mindig 
fordul elő. Fájó szívvel mindenkinek megköszöni azt, hogy együtt dolgozhattak, de 
minden tisztességesen lezárva szeretne elmenni. 
 
Virág Tamás képviselő sajnálja, hogy elmegy jegyző úr, mert azt hitte, hogy a 
szakmaiságban állandóságot fog jelenteni Edelény városnak. Az elmúlt időszakban 
Edelénynek több jegyzője is volt, és volt egy időszak, amikor nem is volt betöltve, ez  
a poszt.  Úgy ítéli meg, hogy egy város fejlődése, a nyugalom szempontjából, 
szakmai vonalon nagyon fontos az állandóság. Azt gondolta, hogy jegyző úr 
hosszabb ideig itt lesz velük, - a maga részéről ezt sajnálja. Jegyző úrnak sok sikert, 
erőt, egészséget kíván az új munkahelyén. 
 
Vattay Béla alpolgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító 
javaslatot kíván tenni amellett, hogy tisztában van azzal, hogy nehéz gazdasági 
helyzetben van az önkormányzat. Javasolja, hogy jegyző úr eddig végzett munkája 
elismeréseként a képviselő-testület részesítse egy havi jutalomban, hiszen nem 
könnyű időszakban került a hivatal élére. 
 
Polgármester elmondja, hogy alpolgármester úr javaslata tulajdonképpen nyitott 
kapukat dönget, neki is ez volt a szándéka. A tegnapi napon viszont a sok-sok téma 
között erről is beszélt jegyző úrral, ő megköszönve ezt a lehetőséget, elhárította 
magától, és hogy miért, jegyző úr elmondja. 
 
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző úgy érzi, hogy ő csak hálával tartozik a 
képviselő-testületnek, a polgármesternek is és a lakosoknak is. Ebben a gazdasági 
helyzetben nem kérné, hogy még jutalmat is fizessenek neki, ráadásul két év nem 
elég ahhoz, hogy ne lehessen belekötni. A tavalyi év eseményei miatt nem tudta 
kivenni minden szabadságát, amit a törvény szerint nem vihet magával. Azt szeretné, 
ha az edelényi önkormányzat semmilyen költségébe nem kerülne két év után, de azt 
valószínűsíti, hogy a szabadságának időarányos részét ki kell fizetni, - amit még nem 
vett ki, - ez körülbelül egy havi fizetésének megfelelő összeg.  
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Magyar Árpádné képviselő annak örülne, ha olyan jegyzője lenne a városnak, mint 
jegyző úr, aki kedves, őszinte, aki a munkájának él. Sok sikert kíván jegyző úrnak új 
munkahelyén. 
 
Polgármester a maga részéről is sok sikert, jó egészséget kíván ahhoz a nem kis 
feladathoz, amit elvállalt Miskolc megyei jogú városnál. Megköszöni azt az a két 
esztendőt, amit Edelény város jegyzőjeként együtt töltöttek. Elhangzott, hogy az 
elmúlt évtizedben volt néhány jegyzőváltás a városban. Ezzel kapcsolatban nyugodt 
szívvel kijelentheti, hogy jegyző úr emberileg, szakmailag és mindenben 
toronymagasan  a legjobb munkatárs volt ebben a beosztásban. Jegyző úr azonnal 
tájékoztatta, amikor megkapta a megkeresést Miskolc városától, melynek 
természeten nem örült, de tudja azt, hogy egy köztisztviselő életében egyszer adódik 
ilyen lehetőség, ezért semmilyen akadályt nem gördít ez elé. Kriza Ákos 
polgármester úrral megbeszélték a továbbiakat, azt is, hogy 2011. május 15-ével tud 
elmenni jegyző úr, annak ellenére, hogy lenne lehetőség arra, hogy helyettesítéssel 
arra az időre megbízzanak valakit, de mivel aljegyzője sincs a városnak, ezért 
határozták meg a május 15-ei határidőt, mely időpontig a jogszabályokat betartva 
meg tudják választani az új jegyzőt. 
 
Vattay Béla alpolgármester jegyző úr által elmondottak alapján visszavonja módosító 
javaslatát. 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
61/2011.(IV.15.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző 

áthelyezéséhez hozzájárulás. 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. tv.   14. § (2) bekezdése alapján - Dr. 
Csiszár Miklós  címzetes f őjegyző 2011. május 
16. napjával  Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalához, jegyezői munkakörbe 
történő áthelyezéséhez hozzájárul. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. május 15. 
Felelős:  polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére. 
Előadó: polgármester 

 
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban képviselői javaslat, hozzászólás nem volt. 

Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 

Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

62/2011.(IV.15.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 
 

Tárgy:  Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli  jegyzői 
álláshely Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ honlapján történő meghirdetését az alábbi feltételekkel: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Edelény Város Önkormányzat jegyzői munkakörének 
betöltésére. 

 
A közszolgálati jogviszony id őtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatási jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás id őtartama: 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 Edelény, István király útja 52. 
 
Ellátandó feladatok: 
Edelény Város Önkormányzat jegyzői feladatainak ellátása. 
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A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök: 
A Polgármesteri Hivatal vezetése, a jogszabályok által a jegyző feladat 
- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.  
 
A munkakör betölt ője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
Jogállása, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 
helyi szabályokról szóló, módosított 29/2001. (VIII.24.) számú rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
 
 Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés, 

- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos 

Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítés. 

- 6 hónap próbaidő kikötése az 1992. évi XXIII. törvény szerint 
 
A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent: 
Közigazgatási vezetői gyakorlat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 
- személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató 

önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
- betöltendő munkakörrel, a hivatal vezetésével kapcsolatos 

szakmai elképzelések, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik. 
 
A munkakör betölthet őségének id őpontja: 
2011. május 16. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. május 6.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár 
polgármester nyújt, a 48/524-120-as telefonszámon 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton a pályázatnak Edelény Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1504/2011, valamint a munkakör 
megnevezését: jegyző. 

- Személyesen: Molnár Oszkár polgármester, 3780 Edelény, 
István király útja 52. 
 
A pályázat elbírálásnak határideje: 
2011. május 15.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2011. május 15. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. 
prioritása 5.2 intézkedés - „Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése” 
című pályázattól történő visszalépés. 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Virág Tamás képviselő részletesebben szeretné hallani, hogy melyek voltak az 
indokok, ami miatt ettől a pályázattól visszalépnek. Úgy gondolja, hogy benne kell 
lenni az EU vérkeringésében, a „szomszédokkal” a kapcsolatokat ápolni kell és 
szerinte annak az összegnek a nagysága, amit elő kellene finanszírozni bármilyen 
nehéz helyzetben is vannak, nem túlzottan nagy. Szerinte Edelény városnak ott 
kell lennie a folyamatoknál, meghatározó szerepet kell betöltenie és nem volna 
szabad visszalépni. 

Vattay Béla alpolgármester szerint ez a határon átnyúló pályázat azt jelenti, hogy 
utólagos finanszírozás van, így a teljes összeget meg kell előlegezni és 
valamennyi résztvevőnek minden vállalt kötelezettségének eleget kell tennie, mert 
csak abban az esetben fizetik ki. Jelen esetben közel 40 ezer eurót kell 
megelőlegezni és ez a pályázat bármi miatt meghiúsulhat, mert ha résztvevő 
partnerek nem teljesítik a vállalt feladatokat, akkor a finanszírozást elveszítik. 
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Ilyen gazdasági helyzetben ez az önkormányzat nem engedheti meg magának, - 
de egyébként sem, - hogy pénzt veszítsen. 

Polgármester kiegészítésként elmondja, hogy mivel ez egy sok résztvevős 
pályázat, és az elmúlt hónapok során rengeteg probléma volt ezen pályázaton 
belül, főleg a projekt-menedzselés részéről és olyan hangok vannak, hogy ez az 
egész pályázat be fog dőlni, ezért egyetért alpolgármester úrral abban, hogy ilyen 
gazdasági helyzetben ne kockáztassanak, hogy a 10 millió forintot vagy meg 
kapják, vagy nem. Az utóbbi időben a projekttel kapcsolatban lévő résztvevő, nem 
edelényi igazgató részéről jöttek olyan információk, hogy úgy érzik, nagy 
veszélyben van ez a projekt. 

Virág Tamás képviselő véleménye szerint, mivel csak 15 ezer eurót és 1872 eurót 
kell előfinanszírozni első lépésben és azt követően kell egészen 37 ezer euróig 
felfuttatni a fejlesztést, illetve vállalást, ami maximum 3 millió forintot jelent és 12 
millió forint lesz, hogy ha megkapják ezt a pénzt. Nem olyan nagy összeg a 3 millió 
forint, amit meg kellene előlegezni. Szerinte nem kellene kivonniuk magukat a 
térségi folyamatokból. Szerinte még mindig nem kapott a testület konkrét választ, 
hogy miért lépjenek ki. Konkrét indokokra lenne szükség. 

Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző elmondja, hogy igazgató úrral konzultált, aki 
elmondta, hogy eredetileg volt egy projekt, amit a képviselő-testület is korábban 
megszavazott, amelyben arról volt szó, hogy a 37 ezer eurónak az 5 %-át kell 
önrészként biztosítani. Mostanra inkorrekt módon – mert van számtalan egyezség, 
amit az önkormányzattal megkötnek, - átírták ezt a projektet és az lett belőle, hogy 
a teljes 37 ezer eurót finanszírozza elő a képviselő-testület. Amikor a partnerek 
már ennyire nem korrektek, az már önmagában probléma és nem biztos, hogy 
érdemes együttműködni. Hadobás Pál igazgató úr is úgy látja, hogy nem tud nem 
korrekt partnerrel együttműködni. 

Vattay Béla alpolgármester: polgármester, jegyző úr, igazgató úr által is 
megerősítésre került, hogy nem rajtuk múlnak bizonyos dolgok, és ő azt nem tudja 
elfogadni, hogy Edelény város másoktól függjön. Véleménye, hogy a testület 
semmiféle bizonytalanságba ne menjen bele.  

Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester arról szólt, hogy ez egy együttműködési 
program lenne, de olvasható az előterjesztésben, hogy más televízió is 
visszalépett. Ezek után megfontolandó, hogy van-e értelme indulni a pályázaton. 

Polgármester összefoglalva azt tudja mondani, hogy nagyon necces ez a 
pályázat. Sokat morfondíroztak azon, hogy mit csináljanak, de ha összeraknak 
minden apró mozaikot, van olyan momentuma ennek a pályázatnak, ami 
projektmenedzsment belüli dolog, és amit a nagy nyilvánosság előtt nem kíván 
elmondani, viszont nyugodt lelkiismerettel tudja mondani, hogy lépjenek vissza 
ettől a pályázattól. Biztos abban, hogy lesz majd más lehetőség. 
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Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
63/2011.(IV.15.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy : A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 2. prioritása 5.2 intézkedés - „Határon 
átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése” című pályázattól 
történő visszalépés 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést 
hozza: 

1. A Képviselő-testület visszalép a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. 
prioritása 5.2 intézkedés - „Határon átnyúló kommunikációs 
csatornák fejlesztése” című pályázattól, kinyilvánítja, hogy nem 
vesz részt a projekt megvalósításában. 

2. A címben nevesített tárgyban hozott 186/2009. (IX.15.) számú, 
és a 4/2011.(I.24.) számú képviselő-testületi határozatok 
érvényüket vesztik. 

 
Határidő:  azonnal. 
Felelős:    polgármester 

 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Rakacai üdülő  használatához kapcsolódó  térítési díjak megállapításáról. 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, 
javaslat nem volt. 

Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
64/2011.(IV.15.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Rakacai üdülő  használatához kapcsolódó  térítési  
            díjak megállapításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalonna, 
Ibolya út 55. szám alatti önkormányzati üdülő ingatlan használatával 
kapcsolatosan a következőket rendeli el: 
 
1./ Az üdülő igénybevételére vonatkozó szabályok, valamint a 

térítési díjak megállapítására az ingatlan kezelője, a Művelődési 
Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum jogosult. 

 

2./  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
csereüdültetés estén az 1./ pontban foglaltak szerint 
megállapított térítési díjaktól eltérő megállapodást kössön, 
melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet 
tájékoztassa. 

 
3./  Az ingatlan használatával és működtetésével kapcsolatos 

költségek a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy 
Árpád Múzeum -ot terhelik, míg a hasznosításból származó 
árbevétel az üdülőt működtető költségvetési szerv bevételét 
képezi. Az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrációs, 
számviteli, gazdasági és adózási feladatokat a Művelődési 
Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum látja el. 

 
6./ A térítési díjak megállapításáról szóló 190/2010.(XI.24.) számú 

határozat 2011. április 15. napjával hatályát veszti. 
 
Határidő: 2011. április 16-tól folyamatosan. 
Felelős: polgármester, intézményvezető. 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önerő biztosítása a VOK I. sz. Általános Iskola korszerűsítésére. 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, 
javaslat nem volt. 
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Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
65/2011.(IV.15.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Önerő biztosítása a VOK I. sz. Általános Iskola  
             korszerűsítésére. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja  a 
57/2011.(III.31.) számú határozat 2. pontjában szereplő   a pályázat 
megvalósításához szükséges 3.333.333 Ft önerőt 2.998.385 Ft-ra. 
Az összeget a 2007 évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 
 
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 
 

 


