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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 

1. Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a 
közétkeztetés átalakításáról szóló 187/2011. (IX.14.) számú önkormányzati 
határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

 
2. Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra-fejlesztés a 

közoktatásban” című TIOP-1.1.1-11/1. kódszámú pályázati felhívásra. 
 
3. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású 

bentlakásos intézmények korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1. kódszámú 
pályázati felhívásra. 

 
4. Önkormányzati utak és terek vis maior keretből történő helyreállításához 

önerő biztosításáról. 
 

5. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolához bevezető út 
alatt fekvő szennyvíz-gerincvezeték cseréje. 

 
6. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola bejárai portál 

átépítéséről szóló 48/2011. (III.23.) számú önkormányzati határozat 
módosítása. 

 
7. Borsodi Általános Iskola „Alapító Okirat”-ának módosításáról. 

 
8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját meghatározó 180/2009. 

(IX.15.) önkormányzati határozat módosításáról szóló 187/2011.(IX.14.) 
számú önkormányzati határozat kijavítása. 

 
9. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz átadásáról. 

 
 
 
E d e l é n y, 2011. szeptember 28. 

 
Vártás József 
       jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 

28-án megtartott  rendkívüli   ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

Csabai Gyula,    Korbély Györgyi Katalin, Magyar Árpádné,  
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Vattay  Béla  
alpolgármester, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Lázár István, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Vártás József jegyző 
      Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője   
      Turóczi Bertalan  Titkársági Osztály  vezetője 

 Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági  
 Osztály vezetője 

 
211./ számú el őterjesztésnél:      Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház és Rendelő- 
                intézet főigazgató főrovosa 
      Dr.Tóth Judit mb.orvos-igazgató 
      Dr.Papp Dezső főorvos 
 
219./ számú el őterjesztésnél:      Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató 
      Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 9 fő jelen van. 
 
Napirend előtt polgármester arra a szórólapra kíván reagálni, amelyet tegnaptól 
terjesztenek a városban a „Kórház Védők Társasága” nevében. Az első megjegyzése 
a szórólappal kapcsolatban az, hogy akik ezt a szórólapot készítették és terjesztik, 
lehetne annyi gerinc bennük, hogy aláírják a nevüket. Nem kell itt névtelenül irkálni, 
egész nyugodtan alá lehet írni. Nyilván az ember itt gondol valamire, hogy vajon kik 
is írhatták ezt a szórólapot és nagyon érdekes, egyik képviselőtársuk stílusa 
rendkívüli módon visszajön belőle: „tiltakozunk, felháborító, követeljük”. Mindenki arra 
gondol, akire akar természetesen ezzel a stílussal. Tehát alá kell írni egész 
nyugodtan, vállalni kell a nevünket minden ilyen szórólapnál, nincs abból semmi 
probléma. Viszont, a szórólap tartalmával kapcsolatban néhány dolgot szeretne 
elmondani a televíziót nézőknek.  
A szórólap úgy kezdődik: Veszélyben van az edelényi Koch Róbert Kórház! Molnár 
Oszkár, Edelény polgármestere, valamint azon képviselő-testületi tagok 
veszélyeztetik, akik elfogadták Molnár Oszkár személyes indítványát, előterjesztését 
2011. szeptember 14-én… 
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Molnár Oszkár és a legutóbbi ülésen az egészségügyi és a szociális ellátórendszer, 
valamint a közétkeztetés átalakítására vonatkozó koncepció elkészíttetése mellett 
szavazó képviselők nem veszélyeztetik a kórházat. 
Szerinte ellenkezőleg: a 11 fős testületből ez a hét képviselő keresi a megoldást arra, 
hogy a kórház működése, az egészségügyi ellátás továbbra is biztosított legyen 
városunkban és a szolgáltatást általában igénybe vevők számára. Hogy kinek jó 
mindez? Természetesen a városnak és a szolgáltatást általában igénybe vevőknek. 
 
Folytatódik a szórólap: Ez az előterjesztés első lépés a kórház privatizációjához, 
magánosításához, a kórház 200 millió forintnyi tartalékalapjának, megtakarításának 
elvételére. 
 
Az előző ülésen is elmondta, hogy ha ez a képviselő-testület akarta volna, már 
elvette volna azt az ominózus kórházi megtakarítást, de még ha akarták volna, akkor 
sem tehették volna meg, hiszen elmondta ő is, elmondta az előző ülésen a megbízott 
orvos-igazgató asszony is, hogy jogszabályok szabályozzák azt, hogy az OEP 
finanszírozást csak és kizárólag egészségügyi ellátásra lehet fordítani. Nem kell 
riogatni senkit azzal, hogy itt a 200 millió forintra szüksége van a városnak és ezért 
akarják ezt az egész lépést megcsinálni. Az, hogy az egészségügyi ellátás 100%-os 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságba kerülne, éppen hogy eleve kizárja a 
privatizáció lehetőségét. Ezzel szemben a tervezett államosítás a Nemzeti 
Egészségügyi Kerekasztal, az Orvosi Kamara álláspontja szerint is éppen a 
privatizációra tett újabb kísérlet. A múltkori testületi ülésen szó szerint felolvasta az 
Egészségügyi Kerekasztal és az Orvosi Kamara állásfoglalását. 
A kórház 200 millió forintos tartalékalapja az önkormányzat költségvetésében 
szerepel. A 100%-os önkormányzati gazdasági társasági formába történő 
átalakítással azt senki nem elvenné, hanem éppen továbbra is az önkormányzatnál 
tartaná, nevezetesen a kórháznál. Ezzel szemben a tervezett államosítással, 
nemcsak hogy ezt a 200 millió forintos tartalékalapot veszítené el városunk, hiszen 
ha államosítják, azt a 200 millió forint tartalékalapot elviszi az állam. A miniszter úr a 
hétfői parlamenti interpellációra adott válaszában egyértelművé tette, – nem az 
államosítást - félreértés ne essék – arról ejtett egy fél mondatot, hogy amennyiben 
sor kerül a kormány részéről a Semmelweis Terv végrehajtására, abban az esetben 
a vagyont is viszik. Tehát magyarul, az államosítással az Edelényi Városi 
Önkormányzat vagyona kettő milliárd forinttal csökken, ha elvinnék tőlük.  
 
A szórólapot folytatva: Talán ezt az összeget a város rossz gazdálkodásából eredő 
hiány csökkentésére kívánják fordítani? 
 
Azt gondolja, hogy az önkormányzat nagyon hosszú évek óta – ezt talán Baricska 
Jánosné képviselő asszony tudja a legjobban ebben a teremben, hiszen 8 éven 
keresztül ő volt a Pénzügyi Bizottság elnöke – rendkívül kiváló gazdálkodást 
folytattak. Gyakorlatilag példanélküli Magyarországon, hogy az edelényi 
önkormányzatnak soha nem kellett működési hitelt felvennie. Minden szándék  
ellenére, ami az árvízi kiadásaink megtérítésének megakadályozásában nyilvánult 
meg, most is működőképesek: ellátják feladataikat, kifizetik a béreket, működési hitelt 
nem kellett felvenni, a folyószámlahitelben vannak benne olykor-olykor. A 
költségvetési források hiánya az ország szinte minden önkormányzatát sújtja. Ennek 
oka az, hogy tulajdonképpen két évtizede folyamatosan csökken a települési 
feladatellátás állami támogatása.  
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Ezt mindig az éppen aktuális ellenzék veti állandóan az éppen aktuális kormány 
szemére, az éppen hatalmon lévők pedig mindig igyekeznek ezt elkendőzni. 
 
Folytatódik a szórólap: Nem tudni, milyen érdekek alapján összeállt többség… - már 
akik ugye megszavazták a múltkori határozati javaslatot, és nem idézi végig a 
szórólapnak ezt a részét, de ezekre a következőket tudja mondani. 
 
Egy képviselő-testületen belül a többség nem összeáll, hanem egyrészt a választás 
eredményeként, tehát az emberek akaratából kialakul, másrészt az egyes javaslatok 
mellett vagy ellen a szavazás eredményeként alakul ki. Tizenegyük közül ez idáig 
egyedül Virág Tamás képviselő jelentette be mindjárt a megalakulásuk után, hogy ő 
ellenzéki, a többség viszont legalábbis fenntartotta azt a jogát, hogy az alapján 
alakítsa ki álláspontját, hogy az adott előterjesztés megítélése szerinte városunk 
érdekét szolgálja-e. Ez történt az egészségügyi és szociális ellátórendszer 
átalakítására vonatkozó koncepció elkészíttetése esetében is. 
 
 Folytatva a szórólapot: A polgármester indítványában elismeri…A következő 
bekezdés így kezdődik a szórólapon.  
 
Ez idáig ugyancsak egyedül Virág Tamás képviselő volt az, aki nem értette meg: az 
önkormányzati törvény értelmében minden esetben a polgármester az előterjesztő. A 
tervezett államosítás elkerülése érdekében tett indítvány esetében a polgármester 
volt az előterjesztés készítője is, ami azt gondolja, hogy egy ilyen stratégiai horderejű 
kérdésben talán természetes lehet mindenki számára, hogy a polgármester saját 
személyében vállalja a felelősségét. 
Kedves Kórházvédők Gittegylet! Abban az előterjesztésében a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban előírt módon teljeskörűen igyekezett ismertetni az 
átalakítással járó előnyöket és hátrányokat. Tette ezt még akkor is, ha tisztában volt 
azzal, hogy egyes elemek kiforgathatóak lesznek valakik által. Az, hogy ez 
megtörtént, ékesen cáfolja azokat, a legutóbbi ülésen éppen Virág Tamás képviselő 
által megfogalmazott vádakat, miszerint a tájékoztatás nem lett volna teljeskörű. 
 
A szórólap folytatódik: Teljesen durva és elfogadhatatlannak tartjuk Molnár Oszkártól, 
hogy élő adásban „Ez hülye” kifejezéssel illesse a kórház általános igazgatóhelyettes 
asszonyát. 
 
Valószínűleg lehetett volna más kifejezést is találni arra,  hogy valaki dacára az 
előterjesztésben leírtaknak és az előtte már több órás vitában elhangzottaknak, csak 
mantrázza és mantrázza az általa vagy mások által előre megfogalmazottakat. Bár 
mondhatta volna, hogy a megjegyzés másra vonatkozott, vállalta, ahogy azt is, hogy 
azonnal bocsánatot kért. Azt gondolja, hogy normális esetben ez az ügy lezárását 
szokta jelenteni, ám ez most a Kórházvédők Társasága részéről nem történt meg. 
Ezért érzi feljogosítva magát arra, hogy elmondja a városi televíziót nézőknek és a 
képviselő-testület tagjainak a következőt. 
A legutóbbi testületi ülés előtti napon tartott kórházi összdolgozói értekezleten dr. 
Daher Pierre főigazgató úr egy kifejező kézmozdulattal lopással vádolta meg őt és a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-t az árvízi védekezési költségek kapcsán. Ezért 
sem akkor, sem azóta nem kért bocsánatot. Ez durva és elfogadhatatlan főigazgató 
úr, -  200 ember előtt történt mindez.  
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Megjegyzi, hogy egyébként ugyanúgy lehülyézte az alpolgármester asszonyt az 
előző képviselő-testületi ülésen, amit többen hallottak a teremben a körülötte ülők. 
 
A szórólapot folytatva: Elég volt, hogy a város életét hosszútávon meghatározó 
kérdésekben felkészületlen, a polgármester irányában elfogult emberek döntsenek. 
Elég volt abból, hogy Edelény városból kiszorítsák a város értelmiségét. 
 
Hivatkozhatna az elmúlt 8 esztendőre is a polgármesterrel szemben elfogult 
képviselő-testületre, de nem akar arra hivatkozni, és igyekszik elfelejteni életének azt 
a szakaszát. El kívánja mondani, hogy ahogyan a legutóbbi ülésen Virág Tamás 
képviselő kijelentése kapcsán, most ugyanúgy kikéri a képviselő-testület tagjai 
nevében, hogy őket felkészületlennek és elfogultnak titulálja bárki, még a 
Kórházvédő Gittegyletétől is kikéri. Azt gondolja, hogy egy képviselő-testület 
esetében az a normális, ha a polgármester előterjesztései többségi támogatást 
kapnak, ahogyan ez egy kormány és a miniszterelnök esetében is igaz. Ha nem így 
történik, azt működésképtelenségnek, illetve kormányválságnak hívják. 
Városunkból senki sem szorította ki az értelmiséget, százával dolgoznak  
intézményeikben is, s ráadásul a képviselő-testületben is jelen vannak az 
értelmiségiek. Még egyszer fel kell hívnia azonban a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzati törvény nem ír elő kötelezettséget iskolai végzettségre nézve arra 
vonatkozóan, hogy ki lehet képviselőjelölt és megválasztott képviselő. Ez ugyanis 
jogtalanul zárna ki a helyi társadalomban egyébként hasznos embereket a 
közösségért végzett munkából. A konkrét üggyel kapcsolatban pedig tisztázzanak 
egy félreértést: az egészségügyi és szociális ellátórendszer átalakításáról 
elkészítendő koncepció nem azt kívánja meghatározni, hogy hogyan kezelje az orvos 
a beteget, hogyan végezze munkáját az ápolónő és a többi dolgozó. Csupán azt 
célozza, hogy megmaradjanak az ehhez szükséges feltételek. 
 
Folytatva a szórólapból: 9 orvos felmondásának letétbe helyezésével tiltakozott a 
város vezetésénél a kórház átszervezése ellen. 
 
A város vezetésénél senki sem helyezett letétbe felmondást. Természetesen az sem 
lenne jó, ha kilenc orvos eltávozna, amennyiben az átalakítás megtörténik. Az viszont 
kifejezetten rossz, hogy hat, vagy hét – ezt nem pontosította - korábbi orvosnak ezen 
már nem kell gondolkodnia, mivel ők az elmúlt években már eltávoztak a kórházból, 
és a helyüket nem minden esetben sikerült betölteni. 
 
Idézet a szórólapból: Edelény város lakossága nem tehet arról, hogy a polgármester 
perben és haragban van az állammal. 
 
Nem áll perben és haragban az állammal, csak nem tud egyetérteni az éppen 
aktuális kormányok rossz, az emberek érdekei ellen ható döntéseivel, mint ahogyan 
nagyon sok millió ember nem tud egyetérteni. Nem áll most sem perben az állammal, 
az önkormányzat kezdeményezett egy polgári pert a Belügyminisztérium ellen, és 
természetesen itt alperes a belügyminiszter úr, hiszen ő írta alá azokat a 
határozatokat, amelyekkel városunkat megfosztották az árvízi védekezési költségek 
általuk jogosnak ítélt jókora részének megtérítésétől.  
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Idézet a szórólapból: Molnár Oszkár ne riogasson bennünket az állammal! 
Megkérdőjelezendő, hogy annak idején egy tollvonással Edelény önkormányzatának 
átadott kórház jogosan került-e csak az edelényi önkormányzat tulajdonába. Nincs-e 
részük a vagyonhoz a térség önkormányzatainak is? 
 
Bocsánatot kér, de aki ezt kitalálta és leírta az egy barom. Nem riogat az állammal, 
nem kelt gyűlöletet az állammal szemben. Az azonban tény, hogy másfél évtizeddel 
ezelőtt éppen az állam akaratának ellenállva sikerült megmenteniük a kórházat.  
Ugye dr.Papp Dezső főorvos úr, Bartos főorvos asszony? Emlékeznek rá, mert aktív 
részesei voltak Önök is annak a hihetetlen társadalmi összefogásnak.  Az nem itt él, 
aki mindezt csak egy tollvonásnak minősíti. (Úgy látja, hogy egyik képviselőtársuk 
nagyon ideges, lehet, hogy része van a szerkesztésben?) Ezért aztán végképp 
megdöbbentő az, hogy megkérdőjelezik azt a döntést, amellyel akkor a város 
fenntartásába vették a bezárásra ítélt intézményt. Hogy miért nem a kistérségébe? 
Egyrészt mert korábban is városi kórház volt, másrészt mert városunk területén 
működik, harmadrészt, mert másfél évtizeddel ezelőtt még nem volt kistérség, - ezért 
sem. Azóta már létezik a kistérség. Jó néhány évvel ezelőtt a szakhatóság a 
szűrések betiltását helyezte kilátásba, mivel a szakrendelő röntgene már olyan 
állapotban volt. Miután a járóbeteg-szakellátást a térség lakosai is igénybe veszik, 
levélben kérte a települések polgármestereit, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak 
hozzá a műszer cseréjének költségéhez. Hát egyáltalán nem járultak hozzá, de 
mondhat erre egy másik példát és, ha már itt tartanak, egész nyugodtan kérhetnék a 
térség önkormányzatait, hogy mondjuk a gimnáziumból adjanak egy vagyonrészt, 
mert hát nemcsak az edelényi gyerekek járnak ide, hanem a kistérség gyermekei is 
idejárnak. Mondhatná nyugodtan Balajt, Ládbesenyő, Abod önkormányzata, hogy 
kérem szépen adjanak már nekik vagyonrészt a Borsodi Általános Iskolából, mert hát 
az ő gyermekeik is abba az iskolába járnak. De amikor ezektől a településektől azt 
kérik, hogy járuljanak már hozzá az iskola fenntartásához, akkor mindig elutasítanak, 
akkor nem érdekes a dolog. Ilyen esetben valaki kérésére hangulatot kell kelteni, 
meg butaságokat kell nyilatkozni? Persze kaphatóak, olyan a politikai helyzet, hogy 
kénytelenek olyanokat nyilatkozni, amilyeneket nyilatkoznak, amihez semmi közük. 
Az edelényi önkormányzat fenntartásában lévő kórházhoz sem Szendrő, sem 
Szögliget, senki másnak köze nincs. Az, hogy a kórház ellátja az ő településükön élő 
betegeket is, az teljesen más dolog. Ilyen erővel egyébként – és lehet javasolni – az 
edelényi önkormányzat is kérhetne vagyonrészt pl. a megyei kórházból, hiszen 
különböző osztályokon edelényi betegeket kezelnek. Kérhetnének nyugodtan 
vagyonrészt a Földes Ferenc Gimnáziumtól, hiszen az évtizedek folyamán rengeteg 
edelényi diák járt a Földes Ferenc Gimnáziumba. 
A tegnapi Medienn-Tv adásában Szaniszló János, Szendrő polgármestere adott 
interjút. Polgármester úr azt vizionálta, hogy előfordulhat, hogy általában az 
államosítás után esetleg, talán romolhat a finanszírozás és akkor, ha gazdasági 
társaságként működne az edelényi kórház, akkor az edelényi önkormányzat 
kénytelen lesz magántőkét bevonni. Hogy is van ez? Azt gondolná, ha egy állam, 
egy kormány elhatározza azt, hogy ő pontosan a betegellátás minőségének a 
javítása érdekében államosítani akar, akkor teljesen meg van győződve arról, hogy 
akkor a finanszírozással teljesen rendben lesznek. De a múltkori ülésen is elmondta, 
attól, hogy az állam államosítani akarja a kórházakat, attól a rendszerben nem lesz 
több pénz. Sőt, a következő esztendőre 120 milliárd forinttal kevesebb van 
betervezve a következő évi költségvetésben az egészségügyre. Lehet ezen 
morfondírozni, 120 milliárd forinttal kevesebb és államosítják a kórházakat. 
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Meglátják pénteken, ha nyilvánosságra kerül, mert akkor ugye az következhet, 
bizony-bizony valahogy ki kell vonni, és valahol szűkíteni kell az ellátást, mert 120 
milliárd forint rengeteg pénz. 
 
Még egy, a szórólapon szereplő dologra szeretne visszatérni, amely a 
következőképpen hangzik: „Veszélybe kerül a korrekt, személyeskedéstől független 
szakmai alapú kórházi működés.” A személyeskedéstől független szakmai alapú 
kórházi működés úgy kezdődött, hogy az akkor intézményvezető főnővért dr.Daher 
Pierre főigazgató úr kirúgta. Azt gondolja, hogy nem volt rá semmi oka, és Papp 
főorvos úr is egyetért abban, hogy nagyon jó színvonalú ápolási, illetve 
intézményvezető főnővér kiváló munkát végzett hosszú éveken át, de ez egy két-
három évvel ezelőtti történet. Van azonban mostani történet is. Levelet kapott a 
kórház egyik dolgozójától, aki nevezetesen vezető asszisztens valamelyik csoportnál 
a kórházban, aki elpanaszolta, hogy milyen módon, miért kapott írásbeli 
figyelmeztetést az elmúlt képviselő-testületi ülés után a kórház igazgatójától. Nem 
olvassa fel, mert nem akar személyiségi jogot sérteni, azt főleg nem mondja meg, 
hogy kiről van szó, annyit viszont elárul a televíziónézőknek a korrekt szakmai 
kórházirányításról, hogy leírta ez a hölgy, hogy dr.Daher Pierre főigazgató úr és 
megbízott orvos-igazgató asszony ordítottak vele, hogy „mivel elárultál minket, ezért 
vedd tudomásul, hogy fegyelmit fogunk neked adni”, ami meg is történt egy írásbeli 
figyelmeztetés erejéig. Szeptember 15-én az orvos-gyűlésen a kórház főigazgatója 
részéről megfenyegetésre kerültek olyan orvosok, - akiktől  engedélyt kért, hogy 
elmondhassa a nyilvánosság előtt – akik nem írták alá azt a jelenléti ívet, amelyet a 
Parlamentben úgy aposztrofált, hogy a kórházi dolgozók tiltakozó levele, - 
megfenyegette őket igazgató úr és azt mondta, hogy vegyétek tudomásul, hogy itt 
január 1-jén más világ kezdődik és nyugodtan keressetek magatoknak már most 
munkát. Tehát ez a korrekt szakmai irányítás jelen pillanatban az edelényi 
kórházban. 
Az, hogy ki, kitől akar megmenteni mit, megkérdezi két képviselőtársát, Baricska 
Jánosnét és Virág Tamást, hogy Önök önmaguktól akarják megvédeni a kórházat? 
Hiszen ez a képviselő-testület Edelény vezetése. Szó sincs arról, hogy ez a 
képviselő-testület kiadja saját kezéből. Valamikor július vége felé volt egy testületi 
ülés, amely után főigazgató úr dirrel-durral felhívta, vagy küldött egy anyagot, hogy 
miért nem viszi be testületi ülésre azt a bizonyos pályázathoz való hozzájárulást. 
Megmondták, hogy miért, tisztázódott a dolog, másnap összehívta a rendkívüli 
képviselő-testületi ülést. Azon a képviselő-testületi ülésen két képviselő, Baricska 
Jánosné és Virág Tamás nem szavazta meg azt, hogy az edelényi képviselő-testület 
kinyilvánítja azon véleményét, hogy akkor sem adja át az önkormányzat a fenntartói 
jogot, amennyiben elérik a III. progresszivitási szintet. Miről beszélnek akkor? Mivel 
riogatják az edelényi embereket? Ez a képviselő-testület itt akarja tartani a kórházat 
mindenféleképpen, mindenkivel szemben. 
Kéri Virág Tamás képviselő urat, képzelje el, hogy a Fideszes többségű megyei 
önkormányzat a szociális ellátórendszeréből néhány hónappal ezelőtt bizonyos 
részéből zártkörű részvénytársaságot hozott létre. 
 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, 
indítvány. 
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A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester ezt követően javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását a módosítással együtt. 
 
Közben Baricska Jánosné képviselő jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni. 
 
 
Polgármester: Nem ad most szót, mert az első napirendnél lehet majd kérdéseket 
feltenni. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta (Baricska Jánosné képviselő nem vett részt a szavazásban. Polgármester  
azt kérte, hogy az a képviselő, aki jelen van és nem nyom gombot, az legyen szíves 
kikapcsolni a szavazógépét és fáradjon ki a teremből, aki pedig itt van, vegyen részt 
a képviselő-testület munkájában. Kéri Baricska Jánosné gépét kikapcsolni), majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
203/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak 

      meghatározása. 
 

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

 
1. Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a 

közétkeztetés átalakításáról szóló 187/2011. (IX.14.) számú 
önkormányzati határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

   Előadó: polgármester 
 

2. Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra-
fejlesztés a közoktatásban” című TIOP-1.1.1-11/1. kódszámú 
pályázati felhívásra. 

      Előadó: polgármester 
 
3. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati, állami, egyházi, 

nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” 
című TIOP-3.4.2-11/1. kódszámú pályázati felhívásra. 

           Előadó: polgármester 
 
4. Önkormányzati utak és terek vis maior keretből történő 

helyreállításához önerő biztosításáról 
           Előadó: polgármester 
 

5. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolához 
bevezető út alatt fekvő szennyvíz-gerincvezeték cseréje. 

     Előadó: polgármester 
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6. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 

bejárai portál átépítéséről szóló 48/2011. (III.23.) számú 
önkormányzati határozat módosítása 

           Előadó: polgármester 
 

7. Borsodi Általános Iskola „Alapító Okirat”-ának módosítása. 
           Előadó: polgármester 
 

8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját meghatározó 
180/2009. (IX.15.) önkormányzati határozat módosításáról szóló 
187/2011.(IX.14.) számú önkormányzati határozat kijavítása. 

      Előadó: polgármester 
 
9. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz 

átadásáról. 
Előadó: polgármester 
 
 

1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a közétkeztetés 
átalakításáról szóló 187/2011. (IX.14.) számú önkormányzati határozat 
módosításáról és kiegészítéséről. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 211./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben szólt. Megkérdezi jegyző urat, hogy abban 
az esetben, amikor a polgármester kérdést tesz fel a képviselőhöz, meghatározhatja-
e, hogy kikapcsolják a gépét és nem kérhet ügyrendben szót viszontválaszra? 
Szervezeti és Működési Szabályzat van, milyen öntörvényt alakít ki most már itt 
Edelényben, amikor ő a Parlamentbe egyáltalán nem jár be. Legutóbb megnézte, 
hogy hányszor járt be, egyáltalán el se megy, illetve a szavazáskor nincs ott. Milyen 
dolog ez, hogy itt helyben nem tartja be az SZMSZ-t, megszólította, amelyre viszont-
válaszra lehetősége lett volna? 
 
Polgármester : Itt vannak a napirendnél, lehet válaszolni. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy polgármester úr a kérdés feltételét követően 
jelezte, hogy az első napirendnél lehet megadni a kérdésekre a választ. A 
szavazással kapcsolatban feltételezi, azért kapcsoltatta ki polgármester úr képviselő 
asszony gépét az Ötv. azon előírására, hogy a képviselő köteles részt venni a 
képviselő-testület munkájában, tehát igennel, nemmel, vagy tartózkodással, - ha 
jelen van - szavaznia kellene. 
 
 



 10

Baricska Jánosné képviselő nem tartja megfelelőnek a választ. Azt kérdezte, amikor 
kérdést tesz fel és az ügyrendi gombja ég, megteheti-e, hogy kinyomja és utasítást 
ad, hogy kapcsolják ki a gépét. Ekkora diktatúrával nem dolgozhat a polgármester. Ő 
tételesen végigment a szórólapon, erre szeretett volna reagálni, és nem  a napirendi 
ponttal kapcsolatosan. Ugyan jegyzetelt magának, és ő is tételesen végig mehetne, 
de amit a legfontosabbnak vesz, az az állammal való riogatás, illetve az állam 
feljelentésével kapcsolatos. Mindenki emlékszik rá, hogy a polgármester úr tök 
egyedül eldöntötte, hogy feljelenti a Belügyminisztériumot, és ment az edelényi 
képújságban egy hétig, hogy „feljelentettem az államot”. Nyilván rájött, hogy nem az 
államot jelenti fel, hanem meg van a megfelelő szerv, hogy kit kell, majd később 
összehívta a testületi ülést és utólagosan jóváhagyatta a testülettel, hogy amit ő 
egyszemélyben eldöntött, azt, hogy kivel tárgyalt, kit fogadott meg ügyvédként, ezt is 
utólagosan jóváhagyatta a képviselőtársaival. Például itt sem szavazták meg, hogy a 
Belügyminisztériumot feljelentik. Legyen a képviselő-testületnek is olyan gerince, 
hogy ilyen esetben, amikor csúsztat a polgármester, mondjon igazat. Tehát ez 
utólagosan lett jóváhagyva és jóval korábban történtek a tárgyalások és a 
képújságban való meghirdetése. Pontról-pontra mehetnének ilyen szempontból, 
nagyon sok csúsztatás van benne. Amit beolvasott a privatizációval kapcsolatosan, 
hogy milyen véleményt alkottak, a múltkori testületi ülésen a második hozzászólás 
után elvette a szót polgármester úr. (Polgármester közbe szólt, hogy az ötödik 
hozzászólás után, és ez a csúsztatás, amit képviselő asszony mond). Tehát annál a 
napirendnél második hozzászólást nem adott részére. Csabai Gyula képviselő úrnak 
válaszolt, mert ő szólította meg, ami nem annyira a napirenddel volt kapcsolatos. 
Amit szeretett volna elmondani, és amelyre nem kapott lehetőséget, ezért átadta 
Lázár István képviselő úrnak, hogy olvassa be. Nála is van Internetről lehúzott 
vélemény, mégpedig a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a véleménye, 
amelyhez az önkormányzatok tartoznak, leírják, hogy hogyan látják ők az 
egészségüggyel kapcsolatos helyzetet. Tehát ennél is csúsztat, mert azt veszi ki, 
amit épp akar. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének véleménye ellenérvként 
ott lehetett volna.  
 
Polgárámester megkérdezi, hogy miféle csúsztatás az, ha idéz a Magyar Orvosi 
Kamara és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal határozatából. Ez nem csúsztatás. 
Ezt követően idéz az Orvosok Lapjának 7. számából, amely úgy gondolja, hogy 
szakmai lap. A cikk címe: „Államosítás helyett struktúraváltás” Nógrádi Tóth Eszter 
orvos-közgazdász a következőket írja: „Mielőbb meg kellene győzni a politikát arról, 
hogy most nem az intézmények államosítása, hanem az intézményrendszer 
átalakítása fontos.” 
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy mivel több alkalommal meg lett szólítva és 
igaz, mindig felhívta a figyelmét polgármester úr, hogy olcsó népszerűséget ne 
hajhásszon hozzászólásával, most tett arról, hogy ő itt Edelényben valamilyen 
módon …  - de a népszerűtlenség is hírértékű. Elemezte polgármester úr, hogy 
hányszor, hogyan szavazott. Azt szeretné megkérdezni, hogy van-e joga nemmel 
szavazni, van-e joga igennel szavazni? Ha így igaz, miért teszi fel neki ezeket a 
kérdéseket. Nem a szocializmusban vannak, ahol 99 %-ban hozták az igent, vagy a 
nemet. Polgármester úr, ha visszanézeti kollégáival, a napirendi pontoknak a 90 %-át 
mindig elfogadta, ami jó, azt támogatta, amelynél úgy érezte, hogy nem fér be az ő 
értékei közé és úgy érezte, hogy valamilyen gond van, akkor nem támogatta, illetve 
nemmel szavazott.  
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Ha van ilyen joga, akkor milyen alapon kérdőjelezi meg polgármester úr ezt a jogot, 
mint egy demokratikusan választott polgármester? Ő, mint listán, demokratikus úton 
bejutott képviselő kérdezi ezt. Ha ehhez nincs jog, máskor azt kéri, kerülje ezt el, az 
ilyen jellegű megnyilatkozásait és ne provokálja. Szeptember 14-én négy kérdést tett 
fel, egyre válaszolt, a másik három megválaszolatlan maradt akkor. 
 
Polgármester elmondja, hogy ő a napirend előttiben nem kérdést tett fel Virág 
Tamás képviselő úrnak, és nem vonta kétségbe azt a jogát, úgy szavaz, ahogy akar.  
Ő csupán emlékeztette Edelény város lakosságát és a képviselő-testületet arra, hogy 
azon a testületi ülésen, amikor a képviselő-testület arról döntött, hogy abban az 
esetben is a város fenntartásában kívánja tartani a kórházat, ha elérik a III. 
progresszivitási szintet. Akkor ezt Virág Tamás képviselő úr nem szavazta meg. Nem 
felelősségre vonta, mindenki úgy szavaz, ahogy akar, de nem kell csúsztatni, csak 
éppen akkor is a két képviselő, Baricska Jánosné és Virág Tamás már akkor sem 
szavazta meg, hogy maradjon a város fenntartásában a kórház. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő az előterjesztéshez módosító javaslatot kíván tenni. 
Módosító javaslata a következő: Képviselő-testület az edelényi egészségügyi és 
szociális ellátórendszer, valamint a közétkezetés átalakításáról szóló 187/2011. 
(IX.14) számú határozatát visszavonja. Határidő: azonnal, felelős: polgármester. 
Indoka a következő; egyértelmű volt dr.Daher Pierre országgyűlési képviselő úrnak 
az interpellációja a Parlamentben, az egészségügyi miniszter világos, egyértelmű 
választ adott, bármilyen trükkje van az önkormányzatnak itt helyben polgármester 
úrnak az átalakítással kapcsolatosan, az utolsó mondata egyértelművé tette, hogy ha 
az állam végülis úgy dönt, nem lesz akadálya az sem, hogy ha gazdasági társaságot 
alakít. Itt megmenekülhetnek attól, hogy szakértői és egyéb költségeket kelljen ezzel 
kapcsolatosan fizetni az önkormányzatnak. Látják a végét, tehát, hogy ha az állam 
úgy dönt, ezt fölöslegesnek tartja. A bosszúhadjáratnak már úgyis a végére ért 
polgármester úr, az egészségügy volt az utolsó állomás, ahol tisztogatást végzett, és 
hogy már itt nem ér el eredményt. Hangoztatja, hogy van egy művelődési központ és 
a könyvtár, ahol nagymértékű forráshiány van, amit önkormányzati bevételből kell 
pótolni, tehát még azon a területen folytatódhatna. Megismétli javaslatát, hogy 
vegyék le napirendről, a képviselő-testületnek ezt ajánlja. Hogy miért mondja, hogy 
bosszúhadjárat? Túl sok pénzbe került ez már az önkormányzatnak, és mivel már a 
végére ért intenzíven egy év alatt minden szakterületen a jobboldali érzelmű, 
Fideszhez közelálló értékeket képviselő embereket eltávolított, javasolja a 
testületnek, hogy ez a gyors tempójú munka, amit a polgármester egy év alatt 
végzett, hát most ne három havi jutalommal, hanem hat havi jutalommal jutalmazza 
ezért, amit most tesz. 
 
Polgármester  azt kéri Baricska Jánosné képviselő asszonytól, néhai barátjától, 
modja már el, mit ért bosszúhadjáraton, mert állandóan ezt hallja? Konkrétan kéri, és 
azt is, hogy óvatosan fogalmazzon. 
 
Baricska Jánosné  képviselő a kérdésre válaszolva ott kezdi, hogy polgármester úr 
egyik testületi ülésen még olyan kijelentést is mert tenni, ami a jegyzőkönyvbe nem 
került bele, de reméli, hogy a hangfelvételen rajta lesz, hogy Edelény város felhívta 
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arra, hogy közösítse ki a személyét, illetve dr.Daher Pierre képviselő urat, és hát ő 
ezt nem tehette meg. Innen indítja, hogy bosszúból valaki ilyen jellegű 
megfogalmazást tett testületi ülésen és itt hallja többször, hogy a választók és a 
választási törvény adta lehetőség, hogy kik ülnek itt. Bosszúhadjárat a következő és 
elmondta már a múlt testületi ülésen is, ami arról szólt, hogy előttük van eskütételkor, 
hogy mit szeretne csinálni a Kft-nél. A Kft-nél első dolga 8-án az volt, hogy 10 %-os 
létszámleépítés legyen. Azóta pert nyert a dolgozó az önkormányzattal szemben, 
amit egyértelműen hangfelvétel bizonyít, a polgármester úrnak a tevékenységét, 
hogy milyen rész-szerepet játszott abban, hogy a 10 %-os létszámleépítés 
meglegyen. Következő volt, hogy egy hétre rá újból előterjesztés van előttük, ami 
arról szólt, hogy nem is a pénzügyi stabilizáció a gond, hanem fel kell venni egy 
gazdasági vezetőt a Kft-be magasabb bérért, mert így a Kft-t nem tudja egy- 
személyben a jelenlegi vezető irányítani. Tehát ez is mutatja, hogy kik lettek elküldve, 
Kiss András, a díjbeszedők – egyértelműen arra ment ki a játék. Ezt nagyon jól tudja, 
mert Fidesz tagként ott volt polgármester úrral együtt annak idején, és azt 
hangoztatta, hogy átmenetileg szünetelteti a Fidesz tagságát, és félévre rá a Fidesz-
frakcióba is be fog ülni 
 
Polgármester elmondja, hogy amikor ő a Kft. létszámcsökkentését a testület elé 
hozta, az előtt hosszú hónapokkal a Kft. ügyvezetőjével már réges-régen 
megbeszélték azt, hogy a díjbeszedésnél áttérnek a személyes beszedésről a 
csekkes beszedésre. Jött az árvíz, nem volt idejük ezzel foglalkozni, elmúlt az árvíz 
jött az előterjesztés. Ez érintette a díjbeszedőket. Arról ő nem tehet, hogy Kiss 
András az önkormányzati választás másnapját követően rögtön táppénzre ment, 
majd elment nyugdíjba, vagy mit tudja. Ő volt a vezető helyettes, tehát kellett a 
vezető helyettes. Ez nem plusz létszám, ez csere volt a Kft-nél. Nagyon reméli, hogy 
bosszúhadjáratnak minősíti képviselő asszony azt, hogy az edelényi képviselő-
testület a gimnáziumot és a Szabó Lőrinc Általános Iskolát fenntartásba átadta a 
Görög Katolikus Egyház részére. Ha annak tekinti, sziveskedjen a város 
nyílvánossága előtt nyilatkozni arról, hogy bosszúhadjárat volt-e az egyház részére 
történt átadás. Ez az átadás megtörtént, ez hozta magával, hogy a Városi Oktatási 
Központot meg kellett szüntetni. Az, hogy az Miskolci Apostoli Exarchatus nem 
óhajtotta Hernádi Attilánét igazgatónak, azt ne rajta kérje számon, mert egyáltalán 
semmi köze hozzá. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy bizottsági ülésen is hosszasan tárgyalták ezt a napirendi pontot, 
rátérve képviselő úr, főigazgató úr interpellációjára, az azzal kapcsolatos válaszra, az 
előző bizottsági ülésen, illetve testületi üléseken elhangzottakra, pro-kontra 
ütköztették érveiket egymás mellett. Különösebben nem szeretné ragozni ezt a 
történetet, hiszen a határozati javaslat világosan megfogalmazza azt, hogy ha – és 
még egyszer mondja, hogy ezzel semmi nem dőlt el – a képviselő-testület úgy dönt, 
hogy átalakítja a rendszert, akkor 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságot képzel el és ez nem feltétlenül zárt körűen működő részvénytársaság, 
mint ahogyan ez nagyon sokszor elhangzott a testületi ülésen. A határozati javaslat 
most kiegészül azzal, hogy az önkormányzati határozat végrehajtását felfüggeszti 
mindaddig, amíg a kormány nem hozza nyilvánosságra az egészségügy 
átalakítására vonatkozó konkrét, végleges elképzeléseit, javaslatait.  
 



 13

Ez a múltkor is elhangzott és talán igazgató úr is meg tudja erősíteni, hogy ő volt az, 
aki bizottsági ülésen azt mondta, hogy a Fideszen belül is érdekek ütköznek az 
egészségügy átalakításával kapcsolatban és így napról-napra változik a helyzet. 
Tehát ennek ismeretében az önkormányzat nyugodtan hozhat olyan elvi 
állásfoglalást, amelyet meghozott. Baricska Jánosné képviselő asszonyhoz szólva 
elmondja, hogy ő nem szeretne belemenni országos politikába, hiszen az elmúlt 
ciklusban láthatták, hogy ha az országos politikát a képviselő-testületi ülésre citálják, 
az nem vezet jóra. De amikor arról beszél, hogy tisztogatást végzett, akkor meg kell, 
hogy kérdezze, hogyan zajlik az ma Magyarországon, hogy állami vezetőket 
betonoznak be évekre. Médiahatóság vezetőjét betonozzák be évekre, 
Alkotmánybíróságba olyan embereket ültetnek be, akik Fideszes országgyűlési 
képviselők voltak, de itt le is zárja és még egyszer megismétli, nem szeretne 
belemenni országos politikai kérdésekbe, mert az nem vezet jóra. De, amikor 
képviselő asszony ezt állítja, kéri, gondolkozzon már el azon, hogy is zajlik ez az 
országban, és hogyan zajlott ez az elmúlt 8 évben Edelény városában. Ezt követően 
Virág Tamás képviselőtársához szól, idézve előtte, amit mondott: „Van-e jogom 
igennel, nemmel szavazni, vagy tartózkodni. Ami jó azt támogatom, ami nem fér az 
elveim közé, azt nem. Ha van jogom, milyen alapon kéred számon. Ne tedd ezt 
legközelebb.” Megkérdezi, hogy képviselő úr emlékszik-e arra, hogy az előző testületi 
ülésen számonkérte rajta, hogy milyen döntést hozott, és miért hozta azt a döntést? 
Megkérdezte akkor képviselő úr, hogy a beszámoló kapcsán, akár az átalakítás 
kapcsán miért így, vagy miét úgy döntött. Akkor elmondta azt, hogy mivel ez a téma 
elég nagy érdeklődésre tart számot, és nem a képviselő úr kérése miatt, nagyon 
szívesen megosztja a városlakókkal és a jelenlévő vendégekkel is a véleményét, és 
ez így lesz az elkövetkezendő időszakban is, de akkor gondolkozzon már el 
képviselő úr azon, hogy mit is mondott most, és hogyan cselekedett ezzel szemben. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester arról szólt, hogy ne gondolják azt, hogy csak ők 
vitatkoznak az egészségügyi rendszer átalakításán városi szinten, vagy hogy a 
kórház milyen fenntartásba kerüljön, mert ugyanúgy más városok, ugyanúgy a pesti 
kerületek problémái is ez. Egy idézettel kezdené, egy újpesti szervezetnek egyik 
elnöke mondta: „Az önkormányzatiság lényege nem más, mint az önrendelkezés 
lehetősége, hogy dönthetünk saját sorsunkról. A hagyományok miatt is 
kötelességünk küzdeni az intézményeinkért.” De, hogy ezt hogyan teszik, nyilván itt 
az előterjesztésekben teszik meg, amikor próbálkoznak valamilyen intézmény felé 
úgy reagálni, hogy mindenképpen maradjon meg a város fenntartásában, akkor 
nyilván botladoznak. Ha az első előterjesztésben voltak kivetnivaló dolgok, úgy 
gondolja a reakciók, amik történtek ezekre a dolgokra az első ötlettől sugallva, 
túlzottnak találta ő is sok más edelényivel együtt. Ha egy új dologról kezdenek el 
beszélgetni, nyilván az első koncepciónál nem tudják eldönteni, hogy mi a helyes, mi 
a helytelen, és, hogy kinek jó ez az indítvány, hogy a kórház az önkormányzat 
kezében maradjon? Tudják a történelemből, hogy hatalmas államok, gazdag 
területek voltak, de ha csak a görögöknél maradnak, ők is hadakoztak egymással és 
mi maradt meg belőlük? Azoknak a munkái maradt meg a görög művészetből,  
kultúrából, akik csendben, alázattal végezték a munkájukat és megörökítették azokat, 
akik tettek a közjó érdekében. Ezeket találják meg több évezred után is. Szeretné 
elérni, ha ötezerév múlva kiássák Edelény hamvait, vagy porait a föld alól, akkor 
legyen egy kőbevésett írás, hogy Edelényi Koch Róbert Kórház. Ők csak ennyit 
szeretnének, mert Molnár Oszkár polgármester úr tanul Orbán Viktor miniszterelnök 
úr szavaiból.  
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Idézi miniszterelnök urat, aki az mondta: „Csak olyan vállaljon városvezetési funkciót, 
intézményvezetési funkciót, aki saját magán túlmutató célt szolgál.” Részt vett a 
második bizottsági ülésen is, ahol a kórház ügyével kapcsolatban beszélgettek, és 
elnézést kér érte, de főigazgató úr mindig a saját érdekeit hozta előtérbe. Nem 
gondolja azt, hogy csak ő látja így, mivel felemelte parlamenti szintre egy kisváros 
képviselő-testületének döntését egy bizonyos ügyben. Nem tudni, hogy milyen 
érdekek szerint döntött a képviselő-testület? Az Edelényben dolgozó 
orvostársadalmat nagyon tiszteli, és lehet, hogy félreértelmezték, de itt nem a 
szakmaiságukat kérdőjelezte meg senki. Egyetlen egy dolgot hiányolt, elfelejtettek 
köszönetet nyilvánítani azoknak az edelényieknek, akik karöltve annak idején Molnár 
Oszkárral együtt megmentették a kórházat, mert volt miről vitatkozniuk. Ha az 
edelényiek akkor nem állnak ki az akkori kormánnyal, az akkori állami 
intézkedésekkel szemben és nem menti meg a kórházat a bezárástól, akkor ma 
nincs miről beszélgetni és vitatkozni. Az edelényiek, akik akkor küzdöttek és kiálltak a 
közjó ügyének a megvédéséért, akkor legalább most mondjanak nekik köszönetet és 
ne aljasítsák le ilyen személyes és pici ügyekkel azt, amiért ők annak idején kiálltak. 
 
Baricska Jánosné képviselő nem érti alpolgármester asszonynak a véleményét, 
nem érti, hogy mit mond itt a személyeskedésben, meg hogy kiállt valaki, valamikor a 
kórházért. Most miről beszélnek? Arról beszélnek, hogy van egy kormányzati 
program, ami nem arról szól, hogy az edelényi kórházat bezárják. Van egy 1,4 
milliárd forintos pályázati lehetőség, ahol a kórház tüdőgyógyászati centrummá 
alakul. Van egy vezetése, aki jól csinálja, az egészségügyi bizottságban van,  és el is 
jár a bizottságba, amit meg lehet nézni az Interneten keresztül az országgyűlés 
honlapján, hogy Molnár Oszkár hányszor van a költségvetési bizottság ülésén, 
hányszor nyom igent, vagy nemet a Parlamentben, és hogy hányszor jelenik meg. 
Dr.Daher Pierre képviselő úr elmegy rendszeresen. A kórház centrummá alakítható, 
egy 600 m2 oldalszárny építhető hozzá, olyan pályázati lehetőségek vannak, amit a 
kórház most beadott. Nem viszik el a kórházat Edelény területéről, itt marad. Tehát 
ez kifejezetten álszent dolog alpolgármester asszonynál, unalmassá válik, hogy 
milyen szinten kezdi lélektanilag a lakosságot. Ma mielőtt jött testületi ülésre, 
felhívták telefonon és azt mondták, hogy legszívesebben kikapcsolták volna a tévét, 
amikor beszélt alpolgármester asszony a múltkor a témával kapcsolatosan. Tehát 
ilyen vélemény is van. Nem az kell, hogy kis önös érdekek, hanem pontosan arról 
szól, hogy itt a személyeskedésnél véget ér az út, itt van már az egészségügy. 
Mondják meg azoknak a nevét, akiknek Edelényben az állásuk megszűnt. Ez az 
utolsó lehetősége polgármester úrnak és tűzön-vizen keresztül mindent elkövet, hogy 
egy gazdasági társaságba vigye ezt a jól üzemelő kórházat, aminek jó a nyeresége, 
jó szakmai megítélése van, a külső szakmai vélemény a tüdőgyógyászattal 
kapcsolatosan meghatározó, és még egyszer mondja, az egészségügyi bizottságban 
ül, az országgyűlési képviselő, aki teljesen informált, nem úgy, hogy néha megy el. 
 
Polgármester jelzi, hogy képviselő asszony másodszor szólt hozzá ehhez a 
napirendhez, ezért nem fog tudni válaszolni, de lehet, hogy nagyon röviden meg 
fogja adni a szót, ezért előre figyelmezteti, hogy mit mond. 
Kéri, mondja el név szerint, akiknek az állásuk megszünt Edelényben, akiket a 
polgármester kirúgott. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy van hangfelvétel, a bírósági 
tárgyaláson ott lesz. 
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Polgármester : És személyesen ő beszél a hangfelvételen? Ki beszélt azon a 
hangfelvételen? Csak azért, hogy tiszta legyen, hogy ki, miket csúsztat Edelényben, 
az oktatási intézmények átadásával egyetemben megszűnt az oktatási központ. Az 
előbb már elmondta, az, hogy az egyház nem kért az addigi oktatási központ 
igazgatójából, tőlük kell megkérdezni. Annak az igazgató nőnek az egyház felajánlott 
egy tanítói állást. Az, hogy a Borsodi Általános Iskola a képviselő-testület által egy 
évre kinevezett igazgatója úgy gondolta, hogy mással képzeli el, mint helyettesként a 
munkáját, azt szíveskedjen megkérdezni tőle, azt is, hogy kényszerítette-e arra, hogy 
kivel végeztesse az igazgató-helyettesi munkát. Ha arra gondol, hogy az addigi 
Borsodi Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének megszűnt az állása, téved, mert 
dolgozik ugyanabban az iskolában. Ha arra gondol, hogy a Mátyás Óvoda addigi 
vezetőjének megszűnt az állása, téved, az a hölgy ugyan ott dolgozik, abban az 
intézményben. A Szociális Szolgáltató Központ volt vezetőjének a pályázatát a 
képviselő-testület nem fogadta el, ennek ellenére az új vezető tanácsadói állást 
ajánlott neki abban az intézményben, amit nem fogadott el. Tőle kell megkérdezni, és 
ne neki rója fel az ilyen dolgokat. 
 
Virág Tamás képviselő a napirendi ponthoz szeretne hozzászólni. Nagyon nagyra 
tartja és pozitívnak azt, hogy volt a bizottságokban annyi erő, hogy 14. után 
felülvizsgálták álláspontjukat és szerinte egy bölcsebbnek tűnő javaslattal jöttek elő, 
és ezt a maga részéről pozitívnak tartja. Ezt hangoztatták annak idején úgy szakmai 
vonatkozásban, hogy várják meg, hogy a kormány mit fog dönteni, és utána 
valószínű bölcsebbek lesznek. Annak örül, hogy volt erejük felülvizsgálni, idehozni, 
ez pozitív és a maga részéről támogatja. Csabai Gyula képviselő úrhoz szólva 
elmondja, hogy egy héttel ezelőtt úgy szólította fel, mint a bizottság elnökét, hogy a 
bizottságnak az összegzett véleményét mondja el, mert úgy nem lehet, hogy igen, 
nem, és alapvetően nagy fajsúlyú kérdésekben nem tudják, hogy a bizottság miért 
alakította ki úgy a véleményét. Azt gondolja, hogy mint bizottsági elnöknek 
kötelessége tájékoztatni őket, hogy milyen érvek, ellenérvek merültek fel és milyen 
megfontolásból döntöttek úgy hogy nem, vagy igen. Az az iromány, amiről napirend 
előtt beszélt polgármester úr, egész jó a kórház részéről. Javasolja a lakosságnak, 
hogy olvassa el, nagyon sok igazság van benne, sőt visszatekintve azok a 
gondolatok is, amit ezelőtt egy héttel megfogalmazott … - valószínűleg nézték a 
televíziót, leírták. Polgármester úrhoz szólva, az elemzés is jó volt, de mindenkinek 
ajánlja, olvassa el és utána majd döntsék el a lakosok. Ez a demokrácia. A leírt 
dolgokat jónak értékeli. (Közbe szól polgármester, hogy miért nem írta alá, melyre a 
válasz az volt, hogy valószínűleg azért nem írta alá, mert nem ő írta.) Végezetül 
javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslatát fogadják el. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester arra szeretne reagálni, hogy az állam ellen 
döntenek-e vagy sem, mert a múlt alkalomkor képviselőtársa azt mondta, hogy az 
állam ellen dönt az edelényi képviselő-testület. Azt el kell mondani, hogy 
amennyiben, ha így és így hozza meg a döntését, ez a képviselő-testület nagyon 
nagy butaságot követne el, ha az állam ellen döntene, hiszen, ha a választási 
eredményeket megnézik, akkor háromszor annyian szavaztak az edelényiek a 
megyei listán Mengyi Rolandra, mint amennyien szavaztak a Fidesz listáján ismert, 
közismert emberekre, személyekre.  
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Az edelényi emberek arra a módszerre mondtak igent, arra a politizálási formára, 
amit önök követnek, mert az edelényiek, akik háromszor annyian szavaztak Mengyi 
Rolandra, nagyon jól tudják, hogy a Fidesz szó mit jelent az idegenszavak 
szótárában, latinos formában leírva. Hogyha erre önök is utdják a választ, és 
megmondják, akkor ettől a perctől kezdve el is tudják kezdeni a csendes és alázatos 
munkát az edelényiekért. Kéri, nézzenek utána, hogy mit jelent ez és akkor valóban 
érdemi tárgyalásokat folytathatnak. 
 
Baricska Jánosné képviselő a következőket szeretné még elmondani, azt, hogy a 
közoktatási törvény kétféle lehetőséget adott, az egyik, a tulajdonjog átadása 
kiválással. Abban az esetben, ha ez történik, akkor a két intézmény átmegy az 
egyházhoz és marad a régi rendszer és minden ugyanúgy megy. Itt sem volt 
törvényszerű polgármester úr, hogy szét kellett szedni az intézményeket, mert a 
közalkalmazotti jogviszony adja, annál is inkább, mert volt az egyháznál, az előzetes 
megbeszélésen is, ahol mikrofon meg minden nélkül történtek a megbeszélések, de 
ott is elmondta a véleményét, hogy az egyházat ilyen szinten támogatja, hogy a két 
oktatási intézmény kerüljön oda. A másik dolog, a szétválással és pályáztatással 
kapcsolatos és szeretné ismertetni a BAZ. Megyei Kormányhivatal álláspontját ezzel 
kapcsolatban. A Kormányhivatal részéről két odalban a következő álláspontot írták 
le. Ebből a következőket idézi:  „A fent részletezettek alapján törvénysértő Edelény 
Város Önkormányzatának a 2011. május 30-ai testületi ülésen elfogadott „ilyen és 
ilyen” határozata, mellyel a Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői magasabb 
vezetői munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásról döntött, mivel nem tartalmazza 
a pályázati feltétel körében „ilyen és ilyen” számú rendeletben előírt végzettséget, 
ezért érvénytelen Molnár Istvánné Palkó Ildikó magasabb óvodavezetői munkakör 
ellátásával történő megbízása is.” Mint képviselő, azt az infomációt kapta, - mert itt a 
testületi ülésen jelezte, hogy nem veszik figyelembe a döntést, -  hogy ugyanabban 
az időben megy a hivatal részére is a levél, mint ahogyan azt a részére is 
megküldték. Erről polgármester úr még nem tájékoztatta a lakosságot, hiszen ez már 
él, tegnap már a birtokában volt. 
 
Polgármester  az edelényiekhez és a képviselő-testülethez szólva, úgy gondolja, 
hogy Baricska Jánosné ettől jobb hírt nem tudott volna felolvasni. Tehát, ha jól 
értelmezi – és közben megkérdezte jegyző urat, hogy kaptak-e már ebből a 
határozatból és a válasz, hogy nem – ezek szerint ma Magyarországon úgy működik 
a Kormányhivatal és a közigazgatás, hogy egy Fideszes képviselő bemegy, aki 
egyébként többször névvel feljelentette az edelényi önkormányzatot Baricska 
Jánosné, de tudják, látják és nagyon sok névtelen feljelentés érkezett a 
Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatalban egy munkatársat csak és kizárólag az 
edelényi önkormányzat ellen érkezett feljelentésekre alkalmaznak. Halmokban áll az 
asztalán az az anyag, amit az edelényi önkormányzat elleni feljelentések miatt  
napról napra kénytelen megvizsgálni.Tehát, ha jól érti, akkor úgy működik ma a 
magyar közigazgatás és az államirányítás, hogy Baricska Jánosné bemegy a 
Kormányhivatalba és mielőtt az edelényi önkormányzat hivatalosan megkapná a 
Kormányhivataltól az állásfoglalást erre a dologra, azelőtt Baricska Jánosnénak oda- 
adják. Ezen lehet mosolyogni, de ez nagyon nem vicc. Ez így működik, a Fideszes 
bemegy, csináljanak meg mindent azonnal és odaadják a kezébe addig, amíg 
hivatalosan nem postázták. Nem az a lényeg képviselő asszony, hogy ott van, és mi 
van benne, amit elmondott az a lényeg. Meg fogja kérdezni a Kormányhivatalt, 
hogyan is működik ez. 
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(Baricska Jánosné közben jelezte, hogy szót kér. Polgármester közölte, hogy nem 
fog szót kapni, mert már háromszor kapott szót.) 
 
Antal Pál képviselő örömmel hallja a vitát az iskoláról, de most elviekben a kórházról 
volna szó, ami nem szól másról, mint a kórház fenntartói jogáról. Ha emlékezete nem 
csal, a kórház fenntartói joga egyetlen egy alkalommal volt, amikor nem volt a 
városnál, akkor akarták bezárni, és arról szólt az egész, hogy a fenntartói jogot 
vissza tudják szerezni és megmenteni a kórházat. Egy szóval nem mondja azt, hogy 
bezárásról van szó, de ha a fenntartói jogot elveszik, a továbbiakban nem tudnak 
beleszólni a kórház sorsába. Elmondta a bizottsági ülésen is főigazgató úrnak, hogy 
nem feltételezi a Fideszről, hogy privatizálni akar, ezt nem is gondolta egyszer sem. 
Viszont arra garancia, hogy a következő választáson újra Fidesz-kormány alakul, 
nincs. Azt sem lehet megmondani, hogy milyen összetételű kormány fog alakulni, de 
ha esetleg nem akarja eladni a kórházat, vagy privatizálni, akkor milyen beleszólásuk 
lesz? Ezért akarják azt, hogy a fenntartói jog maradjon az önkormányzat kezében. 
Elmondta, hogy a Fideszről nem feltételezi, de doktor úrról már nem mondaná, mert 
emlékszik, amikor egy csapatban voltak, és olyasmit mondott, hogy ez egy jó kis 
működtethető kórház lenne, sőt, bizottsági ülésen is mondta, hogy beszélgettek is 
arról, amikor összevonásra került a két intézmény, hogy esetleg Zrt-ben lehetne 
működtetni. Tehát abban már nem biztos, hogy főigazgató úr is esetleg így gondolja. 
Az elmúlt ülésen, amikor meghozták a döntést, szót kért főigazgató úr, - mikor már 
polgármester úr bejelentette, hogy szünetet rendelt el, - és azt mondta, hogy ez nem 
demokrácia, ez diktatúra. Elmondja főigazgató úrnak azt, hogy a demokrácia az, 
amikor többségi döntés születik. Ez működik a Parlamentben is, amelynek főigazgató 
úr is tagja, és kétharmados többségben vannak, és amit eldöntenek, az a 
demokrácia. Szerinte azért mondja azt, hogy itt helyben diktatúra van, mert itt az 
önkormányzatban is, amikor politizált, és most a Parlamentben is többségben van, 
ehhez van hozzászokva, mert a többségben elfogadják, amit mond. Most ebben a 
testületben valószínű az érdeke kisebbségbe kerül, de attól még ez demokrácia. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy a ma reggeli televíziós 
nyilatkozatban Éger István, az Orvosi Kamara elnöke és Szíjjártó Péter is nyilatkozott 
az egészségügyről, és hogy a kormány milyen döntéseket fog hozni, - senki, 
semmilyen konkrétumokat nem tud még. Itt most arról vitatkoznak, hogy az 
önkormányzati határozat végrehajtását felfüggeszti mindaddig, amíg a kormány nem 
hozza nyilvánosságra az egészségügy átalakítására vonatkozó konkrét, végleges 
elképzeléseit, javaslatait. Akkor most miért van ez a nagy vita? Miért megint csak ez 
az óriási oda-vissza dobálózás? Csak egyet akarnak, és még egyszer elmondja, azt 
a lehetőséget megtartani a kezükben, hogyha a kórház szempontjából a városnak 
nem lesz kedvező a kormány döntése, akkor tudjanak valamit lépni. Ahogyan 
képviselőtársa is mondta, akkor talán valami beleszólásuk legyen már ennek az 
intézménynek a működtetésébe, mert ezzel munkahelyeket fognak megmenteni. 
 
Vattay Béla alpolgármester is úgy látja, hogy a szeptember 14-ei ülést folytatják a 
vitában, aminek se eleje, se vége. Az akkor meghozott határozatot követően, 
mostanra, két hétre rá, mindenki egy letisztultabb anyagot kapott, ebben szűkülnek a 
körök, kimondottan a szakértői véleményeket figyelembe véve 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú lenne, és ami nagyon sok embernek nem tetszett, ezért 
tiszta profilú egészségügyre vonatkozik. A másik része, ami tetszik számára az, hogy 
a kormány döntését mindenképpen meg akarja várni ez a képviselő-testület.  
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A parlamenti interpellációkat nézve azt lehet mondani, hogy tárgyszerű volt, a 
miniszter is olyan választ adott, amiből arra lehetett következtetni, hogy folyamatba 
teszik január 1-jétől, Budapest egészségügyi intézményeivel kezdi, utána jönnek a 
megyék, majd a városok. A törvényt, ha meghozzák, akkor sok apró konkrét dologra 
ki kell, hogy terjedjen. Nem tudják, hogy mikortól fogják visszavenni a kórházat, 
milyen lesz a szakmai besorolása. Felvetődik sok kérdés, ezért konkrétan tudják már 
meg azt, hogy kimondottan szakkórház lesz-e, kell-e rettegni attól, hogy bezárják, mi 
fog történni a fejlesztésekkel, mi lesz a pályázatokkal, hogyan fogják átvenni. A 
határozati javaslat erre irányul, hogy ezeket meg kell várni, azért is, hogy senki ne 
hányja a képviselő-testület szemére, hogy hogyan döntött, hiszen naponta 
találkoznak olyan jellegű döntéshozatalokal, ami nem biztos, hogy minden embernek 
tetszik. Ez még jól is elsülhet, mert, ha az lesz a szakmai érv, hogy területi 
megosztásban jobb ellátás lesz, nagyobb fejlesztési lehetőséget kapnak, határon 
átnyúló dolgok lesznek, ebből még munkahelyteremtés is lehet, és nem kell attól 
félni, hogy privatizálják. A kormány, ha meghozza a döntését, akkor a testület is 
döntési helyzetben lesz, ezért is helyesli a határozati javaslatban megfogalmazottak 
szerint a végrehajtás felfüggesztését. 
 
Polgármester pontosításként elmondja, hogy nem tiltja semmi a szociális és 
egészségügyi rendszer együtt történő működtetését, ennek ellenére a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonnál szó sincs szakértői véleményről. Eredetileg ez volt a 
szándék, és azért hozta a testület elé újra, hogy innentől kezdve az ilyen személyes 
dolgok ne tudjanak megjelenni. Felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy innentől 
kezdve legyenek szívesek és ne beszéljenek privatizációról. Most leírták és eddig is 
így gondolták, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdon legyen. Arra is felhívja a 
figyelmet, hogy senki ne beszéljen a 200 millió forintos kórházi pénz elvételi 
szándékáról. Ezt is világossá tette, nemcsak most. Mindannyian tudják, hogy a 
Magyar Hírlapban nem éppen ellenzéki lap, ami eléggé kormánypárti lap, fehéren-
feketén világosan nyilatkozott ország-világ előtt, hogy mi az igazi szándék. Ebben 
benne van minden, le van írva. Ha pedig valaki ilyenekről beszél, akkor azt névvel, 
címmel ellátva kéri, hogy könnyebb legyen a rágalmazás miatt a feljelentést 
megtenni. 
 
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos elmondja, hogy több kérdés személyét érintette, 
ami miatt szólni kíván. A végéről kezdve; egyetért azzal a törekvéssel, hogy a kórház 
városi tulajdon maradjon. Ez senkinek nem ellene, se Virág Tamásnak, se Baricska 
Jánosnénak. Ő is emellett van, jó lenne és működtetésbe vigye az állam a kórházat, 
ez ideális mindenki számára. Örül annak, hogy ez lesz, nincs vita köztük, hogy a 
vagyon – meg tudja védeni – Edelény Város Önkormányzatáé legyen. Azért mondta 
a múltkor, hogy várjanak vele, hogy mi lesz párnap múlva és utána térjenek erre 
vissza. Hál Istennek most visszatértek rá és megpróbálják felfüggeszteni egy 
darabig, amíg nem lesznek, illetve milyen törvények lesznek. Ennek örül és 
megköszöni polgármester úrnak a közbenjárását, a jó szóra hallgatott és legalább 
egyet tudnak érteni ebben. A sok kórházigazgató, fideszes, nem fideszes, szeretne 
magának csinálni valamit. Ha a kórházigazgatókat nézik, mindenki mást kér, más a 
kívánsága, ezért az állam azt mondta vége, stop, ő mondja meg, mit kell csinálni. 
Természetesen minden pártban vannak viták, akár az MSZP-seknél, akár FIDESZ-
eseknél, vitatkoznak, elmondják a véleményüket, és ha hangosan mondják, időnként 
jól mondják, utána a végén nincs harag, a párt nem megy jobbra-balra, náluk 
egészséges vita van.  
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Polgármesterúr azt mondja, hogy nincs személyeskedés és nem a pénzről van szó. 
Akkor miről? Ha a 200 millió forintot nem kell, mert nem tudják átcsoportosítani, OEP 
pénzt nem lehet másra fordítani, ez igaz, de, ha nem személyeskedés, akkor miért 
harcolnak egymás ellen. Miért van állandó vita köztük? Miért nem teszik a vitát félre 
és miért nem dolgoznak a városért? Ő, hogy a kórházban fenyegetett valakit? Igaz, a 
kórházban azt mondta, hogy ha a jövő év elején az állam átveszi a kórházat, 
másképpen fognak beszélni, mert sokszor az ember bármit tesz a kórház érdekében, 
vannak olyan emberek, hogy mennek és piszkálják, furkálják. És ez a kisebbség. 
Senki nem mondta, hogy ki akarnak rúgni valakit is. Térjenek majd rá január elején, 
másképpen fog beszélni az emberekkel. Miért polgármester úr? Amikor mindent 
megtett, hogy jólét legyen a kórházban, akkor is támadják jobbról, balról és ezt 
polgármester úr sem fogadná el. A másik, hogy kit rúgott ki a kórházból? Ő azért 
senkit nem rúgott ki, mert MSZP-s vagy más pártból származik. A kórházban, akik 
szemtelenkedtek vele a választások után, akkor sem mondta nekik, senkit nem akart 
kitenni. Ha állami kórház lesz és most is kijelenti Polgármester úr és mindenki előtt, 
akkor sem tesz ki senkit, nem akar ilyen szintre süllyedni. Lett volna lehetősége és 
joga pár embert kirúgni a kórházból, akik nagyon szemtelenkedtek vele, és 
bizonyíték is volt, de nem tett ilyen lépést, nem ilyen fajta.  Nézzék meg, hogy 
Polgármester úr kit rúgott ki a tévétől? Pusztai Zsolt ki van rúgva, a Kft-nél kirúgott 
sok embert, 3-4 ember elment a kórházból, ma más helyen dolgoznak, az 
iskolákban, akik igazgatók voltak, vagy nem dolgozik, vagy máshol dolgozik, a 
szociális otthon volt vezetője Füleki Tímea nem dolgozik, de még sorolhatná tovább. 
Mindig azt mondta, hogy ezeket tegyék félre, lépjenek tovább. Írt polgármester úrnak 
egy kórházi alkalmazott hölgy, hogy kiabált vele. Egy szót sem kiabált vele, ő kiabált 
rá. Elhiszi talán polgármester úr, hogy nem kiabálós ember a dolgozókkal, soha 
senkivel nem kiabált. Lehet, hogy a barátok között kiabál, vagy hangosan beszél, de 
a dolgozókkal nem szokott kiabálni. Az a hölgy 7 óra helyett fél 8-ra jár be dolgozni. 
Polgármester úr sem örülne neki, ha dolgozói közül valaki fél 8 helyett 9 órára megy 
be dolgozni. Úgy gondolja rendnek, fegyelemnek kell lenni. Ez a hölgy állandóan 
kiabál munkatársaival, az orvosokkal. Ez a nő hosszú évek óta csinálja a cirkuszt és 
eddig senki nem tudott mondani nemet. Ez az ő asztala, tudja korrigálni, intézkedni, 
ezért kéri, hogy polgármester úr hagyja meg neki ezt a lehetőséget. Ne higgyen el 
mindent, ha bemennek az emberek és panaszkodnak. Tudja ki ez a hölgy, egy 
összeférhetetlen. Ennek ellenére próbált szépen, intelligens módon beszélni vele, de 
azt mondta, nem fogadja el a papírt, amit adott neki, kiabált, ordítozott. Mondta neki, 
hogy ez nem így van, alá kell írni, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el. Kiabált és 
elment. Polgármester úrhoz elment panaszkodni, hogy az igazgató úr milyen rossz. 
Aki nem akar dolgozni, aki tehetetlen, persze semmi nem tetszik neki. Nem sok 
ember látott a kórházban 2-3 kivételével, a szakrendelőben olyan emberekkel 
találkozik, akik nem akarnak dolgozni, csak kiabálnak, és kihasználják, hogy helyette 
dolgozzanak. Elhangzott, hogy ő azt mondta, hogy itt diktatúra folyik. Hát Orbán 
Viktor nem diktátor, a Fidesz nem diktátor párt, tökmindegy mit vélekednek, 
mondanak. Orbán Viktor mindig demokratikusan szól, és bármilyen kérdést tettek fel 
neki, mindig szépen válaszolt, intelligens módon. Itt nem volt lehetőség, mert 
állandóan a képviselő urak, hölgyek, hogy nem szavazzák meg a beszámolót, és 
kész. Ő ellene van mindenfajta diktatúrának. Azért működik a kórház szépen, mert 
nem diktatúra módon működik a kórház, szépen beszélnek az orvosokkal, 
dolgozókkal.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy annak örült volna, ha teljesen 
kivonják a forgalomból, mert úgy gondolja, hogy senki nem akarja a városi kórházat 
tönkretenni, senki nem akarja odaadni az államnak a kórházat, mindenki azt 
szeretné, ha megmaradna, és fejlesztenék. Ha úgy gondolja polgármester úr, 
fogjanak össze és megkeresik a lehetőségét az államnál, hogy együtt próbálják 
megmenteni a kórházat, ha úgy gondolja, mert nincs mit megmenteni, mert az állam 
szeretné megmenteni a hiénáktól, mert sokkal jobban működtetén, mint ahogyan 
eddig volt. Jobb lenne szerinte ezt az előterjesztést „elvonni” és ha találn később 
találkoznak a Parlamentben, elmehetnek együtt, ahova kellene. 
 
Dr.Tóth Judit megbízott orvos-igazgató az elhangzottakra és a személyes 
érintettség jogán szeretne reagálni. Polgármester úr, ha olyan irományokat kap, amik 
hazugságokat tartalmaznak, készpénznek elfogadva ennek alapján minősíti a kórház 
vezetését, és ennek alapján minősíti akár igazgató urat, és személyét, ez 
gyakorlatilag rágalmazásnak minősül. Ugyanis az illető hazudott. Talán 
szerencsésebb lenne, ha utánajárna ezeknek a dolgoknak, és azt bizonyítani is 
lehet, hogy hazudott, tekintettel arra, hogy más is jelen volt ennél a beszélgetésnél, 
illetve volt annak tanúja, hogy az ajtót szabályszerűen rájuk csapva mit ordított a 
folyosón utána. A másik, hogy a gazdasági társaság kapcsán a múltkor a testületi 
ülésen már mondta, hogy gyakorlatilag a pályázatok sorsa is megkérdőjelezhető eset 
lesz. Ennek utána kérdezett az NFT-nél és valóban úgy van, hogy amennyiben 
beindul egy pályázati folyamat, elindul az, hogy ilyen formátumban pályázik a kórház 
bizonyos fejlesztésekre, amennyiben itt gazdasági társasággá való átalakulás 
történik, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag az a pályázat már nem érvényes, tehát 
nem jogfolytonosságában folytatódik tovább ebben az esetben. Ő is örül annak, hogy 
egy picit várakozó álláspontra helyezkedne a képviselő-testület, és legalább 
megvárná azokat a változásokat, hogy egyáltalán mi lesz, mielőtt döntenének, hogy 
milyen irányba menjenek a további dolgok. 
 
Polgármester a vitát lezárja.  Arra reagálva, hogy ki hazudott, a dolgozó, vagy az 
orvos-igazgató asszony, nyilván nem tudja, nem is akarja eldönteni, nem dolga. 
Kapott a kórház dolgozójától egy rendkívül panaszos levelet, a kórház orvosai közül 
többen elmondták szeptember 15. reggelén történt orvosi értekezleten a főigazgató 
úr fenyegetését, hogy január 1-jén kereshetnek új munkahelyet stb. Tőlük engedélyt 
is kért arra, hogy elmondhatja a nyilvánosság előtt. A pályázatokkal kapcsolatban 
szeretné elmondani, hogy a már nyertes és elvégzett munkák egy pályázatnál abban 
az esetben, ha lezárult a pályázat, a fenntartóváltás működik, az NFÜ hozzájárul a 
fenntartóváltozáshoz, tehát nem befolyásolja. Élő példa erre a gimnázium épületének 
beruházása, ahol az NFÜ hozzájárult a fenntartói jog átadásához az egyház részére. 
A határon átnyúló pályázatnál a pályázat kiírója nem zárja ki a gazdasági társasági 
formában működő egészségügyi intézmény pályázat benyújtását. Ennek ők is utána 
néztek. A félreértések elkerülése végett megjegyzi, hogy nem változott semmit a 
véleménye, ugyanaz, ami volt két héttel ezelőtt. Akkor is elmondta, hogy abban az 
esetben, ha a kormány nem fog államosítani, ki a csodának van kedve meg ideje, és 
ki akarna itt gazdasági társaságot. Ha maradhat Edelény fenntartásában, eszükben 
sincs. Azt is elmondta, ha ez személyeskedés lenne, már réges-régen 
kezdeményezte volna a képviselő-testületnél a főigazgató úr eltávolítását. De szó 
sincs erről. Egyetlen egy dologról van szó, arról, hogy ez a kórház megmaradjon az 
Edelényi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, legyen 
beleszólása. 
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Ennyiről szól és ennyiről szólt a júliusi előterjesztés is, amikor arról beszéltek, hogy a 
III. progresszivitási szint elérése esetén is ragaszkodnak a fenntartói joghoz. Ennyire 
egyszerű ez a történet, és ebből ekkora vihart kavarni teljesen fölösleges volt. 
Ezt követően szavazásra bocsátja Baricska Jánosné képviselő módosító javaslatát, 
mely szerint a határozati javaslatot egy az egyben vonják vissza. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elvetette. (Virág Tamás képviselő a szavazásnál nem volt jelen.) 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
204/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az edelényi   egészségügyi és szociális   ellátórendszer,  
             valamint a közétkeztetés  átalakításáról szóló  187/2011.  
             (IX.14.) számú önkormányzati határozat módosításáról és  
             kiegészítéséről. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a 
közétkeztetés átalakítása tárgyában az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A 187/2011. (IX.14.) számú önkormányzati határozat 1. pontjának 
    szövegtartalmát a következők szerint módosítja: 
 
   „1./ A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a fenntartásában 
         működő  Koch  Róbert Kórház és  Rendelőintézet  100 %-ban         
         önkormányzati    tulajdonú   gazdasági   társasági    formában  
         történő működtetéséről szóló koncepció kidolgozásához.” 
 
2. A 187/2011.(IX.14.) számú önkormányzati határozat  végrehajtását 
    felfüggeszti mindaddig, amíg a Kormány nem hozza nyilvánosságra 
    az egészségügy átalakítására vonatkozó konkrét, végleges elképze- 
    léseit, javaslatait. 
 
Határidő: 2011. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester a napirend végén Túróczi Bertalan osztályvezető úrnak ad szót. 
 
Turóczi Bertalan  osztályvezető elmondja, hogy mivel a napirend kapcsán 
elhangzott a Mátyás Óvoda magasabb vezetői megbízással kapcsolatos 
észrevétel, ezért szeretné pontosan idézni a jogszabályi helyet. 
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 A közoktatási törvény 33 §. (4) bekezdése mondja el, hogy közoktatási 
intézmény kereteiben működhet nem közoktatási feladatokat ellátó intézmény, 
vagy intézményegység is. Ugyanennek a törvénynek a 121. § 1./ pontjának a 
25. pontja sorolja fel, hogy melyek ezek a nem közoktatási feladatokat ellátó 
intézmények, és itt sorolja fel a bölcsődét is. Felolvassa a 18. § (7) bekezdését, 
mely a következőképpen szól: 
 „Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az 
intézmény által ellátott feladatra létesítethető intézményi vezetői megbízásához 
szükséges feltételekkel rendelkezik.” 
 
Polgármester az iménti jogszabályi hely a Mátyás Óvoda magasabb vezetői 
kinevezésére vonatkozott, ami teljesen jogszerű és teljesen szabályos volt, 
függetlenül attól, hogy mit akart ezzel Baricska Jánosné képviselő asszony 
kavarni. 
 
(Virág Tamás képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők létszáma 
8 fő.) 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra-fejlesztés a 
közoktatásban” című TIOP-1.1.1-11/1. kódszámú pályázati felhívásra. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 212./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester felkéri Csabai Gyula elnök urat, tájékoztassa a lakosságot, hogy miről 
fog dönteni a testület. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, 2007-ben Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TIOP 
program keretein belül, és a pályázat során 46.432.250,- Ft-ot nyert. Ebben a 
pályázatban informatikai eszközökkel bővültek az iskolák. A jelen projekt keretein 
belül a közoktatási intézményekben jelenleg is fennálló informatikai eszközhiány 
csökkentése az újbóli cél úgy, hogy tanulói laptopok beszerzésére kerülhet sor a 
projeken belül, illetve tanulói és tanári laptopokra is. A pályázatról azt kell tudni, hogy 
100 %-ban finanszírozott, magyarul, nyertes pályázat esetén az összes költség 
elszámolható, az önkormányzatnak egy forintjába sem kerül. 
 
Polgármester annyit kívánt hozzátenni, hogy az önkormányzati fenntartású általános 
iskola minden felső tagozatos tanulójának, illetve pedagógusainak megigényelték a 
pályázatban ezt a lehetőséget. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
205/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra- 
            fejlesztés  a közoktatásban” című TIOP-1.1.1-11/1. kódszámú  
            pályázati felhívásra. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címben 
nevesített tárgyban az alábbi döntés hozza: 
 
1. Elrendeli   pályázat   benyújtását     a  TIOP-1.1.1-11/1.  „Intézményi 
     informatikai    infrastruktúra-fejlesztés     a  közoktatásban”       című    
     felhívásra  a   Borsodi Általános Iskola,   a  Borsodi  Általános Iskola  
     Martinkó  András  Tagiskola  részére  történő       eszközbeszerzés  
     céljából . 
 
2. A  nyertes  pályázat esetén a  bruttó   33.111.150,- Ft   összköltségű 
    projekthez bruttó 2.166.150,- Ft fedezetet  biztosít  a   2007-ben kibo- 
    csátott kötvény terhére azzal a kikötéssel, hogy visszapótolni köteles 
    az összeget a sikeres pénzügyi zártást követően. 
 
Határidő: azonnal, 2011. október 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Pályázat benyújtása az „Önkormányzati, állami egyházi, nonprofit fenntartású 
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati 
felhívásra. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 213./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
tájékoztatásként elmondja, hogy pályázatot nyújthat be Edelény Város 
Önkormányzata a Szociális Szolgáltató Központ felújítására, ami azért is szükséges, 
mert egy nyertes pályázat az intézmény túlélését biztosíthatja és azt, hogy megfelelő 
színvonalú szolgáltatást tudjanak az ott lakóknak a továbbiakban nyújtani.  
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A pályázatról azt kell tudni, hogy szintén 100 %-ban finanszírozott, viszont ami 
bizottsági ülésen dilemmát okozott az, hogy a pályázat előkészítéséhez és 
benyújtásához szükséges 5 millió forintot kell biztosítaniuk a 2007 évben kibocsátott 
kötvény terhére. Ebből az 5 millió forintból a tervezéssel és az egyéb 
előkészületekkel kapcsolatos költségekre költenének.  
Viszont, ha ez a pályázat nem nyer támogatást, akkor az előkészítési és 
engedélyeztetési költségre fordított pénz – mindamellett természetesen hogy a 
tervek és egyéb dokumentumok a későbbiekben majd rendelkezésre állnak – elvész. 
Ez okozott dilemmát a bizottságnak a határozati javaslat támogatásakor. Felmerült 
olyan javaslat is, hogy esetleg a határozati javaslatban megfogalmazzák-e azt, hogy 
ezt az összeget időarányosan majd az intézménnyel megpróbálják megfizettetni. 
Akkor úgy döntöttek, hogy nem, de amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, a 
későbbiekben igyekeznek megtalálni a megoldást arra, hogy hogyan pótolják vissza 
ezt a kieső összeget.  
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
206/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Pályázat benyújtása az   „Önkormányzati, állami,  
            egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intéz- 
            mények  korszerűsítése”   című TIOP-3.4.2-11/1  
            kódszámú pályázati felhívásra 

 
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat előkészítéséhez 
(tervkészítés, engedélyeztetés, stb.), és benyújtásához 
szükséges 5.000.000,-Ft-ot biztosít  a Szociális Szolgáltató 
Központ részére a 2007. évben kibocsátott kötvény 
terhére.  
 
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a pályázat 
benyújtására, és nyertes pályázat esetén az intézmény 
költségvetésén keresztül köteles az előkészítési költség 
visszapótlását elvégezni. 
 

                   Határidő: előkészítésre azonnal, pályázat benyújtására  a 
                                    pályázati kiírásnak megfelelő véghatáridő 
                     Felelős: polgármester, intézmény vezetője 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
Önkormányzati utak és terek vis maior keretből történő helyreállításához önerő 
biztosításáról 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 214./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester elmondja, hogy az önerő biztosítása az árvíz nyomán keletkezett 
károk helyreállítására történik. A vis maior pályázaton 111.712.000,- Ft összeget 
kapott az önkormányzat, az önerőt ehhez kell biztosítaniuk. Ismerteti, hogy mely 
utcák érintettek a részleges felújításban: Bódva, Újtemplom, Tompa Mihály, Katona 
József, Jázmin, Liliom, Tóth Árpád, Széchenyi, Császtai utcák, Kisvasút átkötő útja, 
Borsodi, Malomszög, Móricz Zsigmond, Kővágó utca csőhíd, Borsodi, Hóvirág utca, 
Városi Oktatási Központ, Kincsem-patak gyalogos hídja, illetve egy közterület a 
kastély előtti buszmegálló, illetve a Művelődési házhoz tartozó tér és út. Azért, hogy 
félreértés ne essék, elmondja, nem arról van szó, hogy teljes új aszfaltréteget fognak 
kapni ezek az utcák. Jelen esetben felújításról van szó. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
az előterjesztéssel kapcsolatban szükségesnek tart annyi elmondani, hogy ez a 
közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés megkötésre került a nyertessel, és 
ezeknek az utcáknak a felújítása akár a jövő héten el is kezdődhet. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
207/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Önkormányzati utak és terek vis maior keretből történő  
            helyreállításához önerő biztosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010. május-június hónapban bekövetkezett árvíz által 
előidézett károk helyreállítására - a Belügyminisztérium 
által a vis maior keretből BMÖGF-2/85/109/2011. 
iktatószámú miniszteri döntéssel megállapított 
111.712.000,-Ft összegű támogatás felhasználásához - 
12.413.000,- Ft összeg ű önerőt biztosít  a 2007 évben 
kibocsátott kötvény terhére 

 
Határidő: vis maior elszámolási határideje 
Felelős: polgármester 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolához bevezető út alatt 
fekvő szennyvíz-gerincvezeték cseréjére fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 215./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
a tisztánlátás kedvéért csak annyit kíván elmondani, hogy akkor, amikor a volt 1. 
számú általános iskola – ma Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános 
Iskola – uszodájának, illetve a melegvíz-ellátásának a problémáit vizsgálták, akkor 
nézették meg azt, hogy ez alatt az út alatt fekvő szennyvíz-gerincvezeték rendben 
van-e. Kiderült, hogy ez sajnos nincs rendben, és ha a vis maior keretből annak az 
útnak a helyreállítása végre megtörténhet, - ami egyébként az árvíz ideje alatt 
folyamatosan romlott és a mai napig is folyamatosan romlik – ez előtt a helyreállítást 
mindenképpen el kell végezni. 
 
Antal Pál képviselő kérdése, hogy mivel ez a gerincvezeték az árvíz során sérült, és 
amely a vis maiorban nem volt benne, nem kaptak rá támogatást, azért kell saját 
önerőből megcsináltatni? 
 
Polgármester válasza, hogy igen, pontosan így van, mint ahogy sok másra nem 
kapták meg a vis maior igénylésükre a fedezetet, ami pedig ténylegesen megtörtént, 
és ténylegesen rongálódott akár az út, akár a közmű. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
208/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű  
           Általános Iskolához bevezető út alatt fekvő  
           szennyvíz-gerincvezeték cseréje 

 
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános 
Iskolához bevezető út alatt fekvő szennyvíz gerincvezeték 
cseréjére 562.125,-Ft fedezetet biztosít a fejlesztési 
céltartalék terhére 

 
Határidő: 2011. október 7. 
Felelős: polgármester 
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola bejárai portál átépítéséről 
szóló 48/2011. (III.23.) számú önkormányzati határozat módosítása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 216./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban szeretne néhány gondolatot 
megosztani. Elmondja, hogy jó két hete, - és a mai ülésen is – hatalmas vitát kavart a 
kórház fenntartói joga körüli vita. Neki az első pillanattól kezdve ismert volt az 
álláspontja, és a szeptember 14-ei ülésen ennek bevezetőjében elmondta, miért 
ekkor került ide ez az előterjesztés, és miért került ide. Nem véletlenül hozza fel 
ennél a napirendi pontnál ezt a dolgot. Attól függetlenül, hogy a képviselő-testület a 
fenntartói jogot a gimnáziumnál és a régi Szabó Lőrinc Általános Iskolánál átadta a 
Görög Katolikus Egyház részére, azt gondolja, az előző és a mostani előterjesztésből 
is teljesen egyértelműen kiderül az, hogy az Edelényi Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, attól függetlenül, hogy nem övé a fenntartói jog, maximálisan 
mindent megtesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon megóvása, felújítása 
érdekében. Tehát ez a nem mindegy, és az hogy ki a fenntartója, üzemeltetője egy 
intézménynek. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
209/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Szent  Miklós  Görögkatolikus   Kéttannyelvű  
           Általános Iskola   bejárati  portál  átépítéséről  
           szóló 48/2011. (III. 23.) számú önkormányzati  
           határozat módosítása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítja a 48/2011. (III.23.) számú határozatában a volt 
VOK I. számú iskola bejárati portál cseréjére 
meghatározott bruttó 1.312.200,- Ft összeg ű fedezetet  – a 
beérkezett árajánlathoz igazítottan – bruttó 1.576.250,- Ft-
ra módosítja.  
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A fedezetet a  2007-ben kibocsátott kötvény terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola „Alapító Okirat”-ának módosítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 217./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
210/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Borsodi Általános Iskola „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2011. (VIII.31.) 
számú határozat mellékleteként jóváhagyott a Borsodi Általános Iskola 
egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat”-át az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 22. pont „Záró rendelkezések:” rész szövegtartalma 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „22. Záró rendelkezések: 
  Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép  hatályba.”  

2.  A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat mellékleteként jóváhagyja, 
és elrendeli annak kiadását. 

3.  A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával hatályosul. A 
Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
„Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő megküldését. 

Határidő: 2011. október  3.  
Felelős:  polgármester,  jegyző 
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Melléklet a 210/2011.(IX.28..) számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve:   Borsodi Általános Iskola   
 
 Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Borsodi út 150. 
 

Az intézmény telephelye: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. – konyha 
    3780 Edelény, István király útja 52. – gazdasági  
                                                   csoport 
 
Az intézmény tagintézménye:  Borsodi Általános Iskola Martinkó András  
                                                     Tagiskola 
A tagintézmény címe:  3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. 

   
2.  Az intézmény OM azonosítója:  

 
3.  Az intézmény törzsszáma:    
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  
 

5.  Közvetlen jogel ődjének megnevezése, székhelye:  
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 
34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

 
Damak Község Önkormányzata 
3780 Damak, Szabadság út 35. 

 
Abod Község Önkormányzata 
3753 Abod, Magyar út 42. 

 
Balajt Község Önkormányzata 
3780 Balajt, Fő út 5. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

általános iskolai oktatás /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § 
(1) bekezdése/ 

                                                                            
9. Az intézmény típusa:  

általános iskola /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja/ 
 
10. Évfolyamok száma:    

8 évfolyam 
   
11. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
 
12. Az intézménybe felvehet ő maximális tanulólétszám :   430 fő 

Telephelyenként: 
Edelény, Borsodi út 150.:    300 fő 
Szuhogy, Rákóczi út 10.: 130 fő 

                                         
13. Alaptevékenysége: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 852010 alap fokú oktatás 
 
 -  Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek 

keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzésére, a továbbtanulásra  

 -  A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, 
konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-
ben meghatározott időkeretben  

 -  A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás 
biztosítása 

 -  Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 
a.)  az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

b.)  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók oktatása integráltan, a 
többi tanulóval együtt 

 - Képesség-kibontakoztató felkészítés  
 - Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
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 - Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű  
   nevelés-oktatás  
 - Bejáró tanulók ellátása  

 
Alaptevékenységi  szakfeladat, szakfeladat száma: 

  
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4.évf) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,  
             oktatása (1-4.évf) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk.  
             nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  
             nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  
             nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

  931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

szabad kapacitás kihasználása: 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 
14. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
15. Működési körzete: 
 

a) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti telephely e setében: 
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Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe, 
 
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Borsodi út a József Attila úttól a végéig, József Attila út páros oldala, Eötvös 
Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Ifjúság út, 
Barátság út, Béke út, Dózsa György út, Csalogány út, Déryné út, Borsvezér 
út, Váralja út, Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Bihari János út, 
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, 
Kenderföldi út, Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, 
Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József a Tormás úttól a Móra 
Ferenc utcáig, az Antal György út a Tormás úttól a Szentpéteri útig, Finkei 
út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út, 
Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka 
György út, Bocskai István út, Árpád út, Alkotmány út, Kossuth Lajos út, 
Markovics tanya, Szabadság út, Szent Márton út. 
 
Az intézmény kötelezően felveszi az egyház által Edelény, Borsodi út 36/b 
székhelyen fenntartott általános iskola működési körzetében lakhellyel 
rendelkező azon tanulókat, akik nem kívánnak  vallásilag elkötelezett 
iskolába járni. 

 
b) Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatti telephely es etében: 
 

Szuhogy település közigazgatási területe 
 
16. Gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
18. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat 
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető 
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés 
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak 
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult 
települések polgármestereinek véleményét ki kell kérni. 
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A tagintézmény vezetőjének megbízása előtt Szuhogy Község 
polgármesterének véleményét ki kell kérni. 

 
19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy. 

 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az 
Edelény, Borsodi út 150. iskolaépületet és Borsodi út 36/b. szám alatt lévő 
konyha épületrészt. 
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a 
3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatt lévő iskolaépületet. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési  jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos 
jogszabályok és önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan 
rendelkezik a használatba adott vagyonnal. 

       
22. Záró rendelkezések:   

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
 
 

Záradék:  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 
Általános Iskola  Alapító Okiratát  210/2011. (IX.28.) számú határozattal 
jóváhagyta .  

 
 
Edelény, 2011. szeptember 28. 
 
 

 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                             polgár mester 

 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját meghatározó 180/2009. (IX.15.) 
önkormányzati határozat módosításáról szóló 187/2011.(IX.14.) számú 
önkormányzati határozat kijavítása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 218./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József  jegyző az előterjesztéshez tájékoztatásul elmondja, hogy a 
szeptember 14-ei ülésen tárgyalt, és polgármester úr által felolvasott című határozati 
javaslatban véletlenül a számadatban egy nullával több szerepelt, illetve év helyett 
hónap volt, most ennek a kijavításáról van szó. A tartalmát tekintve ez nyilván 
módosításnak minősül, tehát a szeptember 14-ei képviselő-testületi határozatnak a 
kijavítását célzó módosításról kell most szavazni. 
 
Polgármester megjegyezte, hogy az előző határozat szerint, amit elfogadott a 
képviselő-testület a Többcélú Kistérségi Társulás bérleti díját érintően a régi 
általános iskoláért, egymillió forint/hó bérleti díjat kellene, hogy fizessen az 
önkormányzat részére, - ami éppen nem jönne rosszul, - de kénytelenek javítani. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
211/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját  
meghatározó 180/2009.(IX.15.) önkormányzati 
határozat módosításáról szóló 197/2011.(IX.14.) 
önkormányzati határozat  kijavítása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díját meghatározó 180/2009.(IX.15.) számú 
önkormányzati határozatot módosításáról szóló 
197/2011.(IX.14.) önkormányzati határozatának III. 
kategóriájában szereplő Edelény, Bányász út 2. szám alatti 
terület bérleti díját az alábbiakra javítja ki: 
 
„Edelény, Bányász út 2.    földszint    100 m2    12.000,-
Ft/m2/év” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Polgármester  bejelenti, hogy a szokásostól eltérően szünetet fog elrendelni. Azért 
rendel el szünetet, mert az előző szünetben a képviselő-testület tagjai részéről olyan 
információk jutottak tudomására a bizottsági ülésen elhangzottakról, amelynek 
néhány mondatát szeretné a város lakosságával megismertetni. A bizottsági ülések 
nyilván nyilvánosak és hangrögzítés történt, ezért kérte munkatársait, hogy keressék 
ki azt az ominózus részt a bizottsági ülésen elhangzottakról, amit ha sikerült 
megtalálni, akkor a következő napirend megtárgyalása után szeretné ismertetni. 
 
Szünet után 
 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz átadásáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 219./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  sem az „A”, sem a „B”  változatnál nem foglalt állást az 
előterjesztés határozati javaslatát illetően. 
 
Baricska Jánosné képviselő az „A” változatot javasolja elfogadásra, mert ezzel az 
eszközparkkal a Kft. bevételt realizálhat, vállalkozói tevékenységét segítené és így a 
pénzügyi stabilizációja is emelkedne. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
arról szeretne szólni, hogy bizottsági ülésen  mi okozott dilemmát, és, hogy miről van 
szó. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő 
Operatív Program keretén belül eszközbeszerzésre nyert támogatást. A támogatás 
intenzitása 40 %, a 60 %-ot a Kft-nek kellene úgymond megfizetnie, viszont nemhogy 
a 60 %-ot, még a 40 %-ot sem tudja kifizetni, hiszen utófinanszírozású projektről van 
szó, amely azt jelenti, hogy előtte meg kell vásárolni az eszközöket, ki kell fizetni, 
azzal el kell számolni, majd a benyújtott elszámolás után fizet a közreműködő 
szervezet. A határozati javaslatban az „A” alternatíva azt mondja, hogy Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 15 millió forint összeget biztosít 
a Kft. részére a Borsodi út 172. szám alatti ingatlanért kapott kártalanítás 
összegéből. A „B” alternatíva azt mondja, hogy nem biztosít pénzeszközt a Borsodi 
Közszolgáltató Kft. részére. A vitát az váltotta ki, hogy az önkormányzat elég nehéz 
anyagi helyzetben van, elhangzottak érvek és ellenérvek amellett, hogy áttudják-e 
adni most ezt a 15 millió forintot, hiszen az elszámolás benyújtása után legalább 60 
nap, de az a legjobb eset, amikor is ez az összeg visszafizetésre kerülhet 
természetesen az önrész nélkül, és az is, hogy szükségük van ezekre az 
eszközökre. Jó maga azt gondolja, hogy szükség van az eszközökre, hiszen ha 
vállalkozási tevékenységet akar ellátni a Kft. és ez szerepelt a célok között az elmúlt 
években is és most is, akkor mindenképpen kellenek. Azt kéri, hogy vizsgálják meg 
azt a megoldást, hogy ha vállalkozási tevékenységből adódóan van bevétele a Kft-
nek, akkor ezt a 15 millió forintot, amelyet az önkormányzat a részére átad, ezt a Kft. 
fizesse vissza az önkormányzatnak, akár határozati javaslatban is rögzítve ezt. Így 
nem éri hátrány az önkormányzatot és összességében jól járhat a Kft. is. 
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Vattay Béla alpolgármester elmondja, hogy részéről nem vita kérdése és ha, egy 
mód és lehetőség van rá, és tud munkát szervezni rá a Kft. vezetője, akkor 
mindenképpen adják meg a lehetőséget erre. Évek óta küszködnek azzal, hogy nincs 
saját gépparkjuk, nem tudnak elvégezni se kátyúzást, se útpadkázást, semmit, de 
innentől kezdve az elkövetkezendő időszakban maximálisan tudná használni azokat 
az eszközöket, amelyek megvételre kerülnének. Azt javasolja, ha egy mód és 
lehetőség van rá, támogassa a képviselő-testület az „A” változat elfogadását. Kéri, 
hogy a Kft. ügyvezetőjét is hallgassák meg ebben a témában. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy ő is azt szeretné, 
ha bővítenék a Kft. gépparkját, mert nagy szükség van rá, de az önkormányzat 
pénzügyi helyzete olyan, amilyen, amit főleg a vis maior támogatásnak tudhatják be. 
Tudja azt is, hogy az önkormányzat tartozik a Kft-nek, és végülis egy részét kéri 
annak, amivel tartoznak, azt is tudja, azért tartoznak, mert nem kapták meg a vis 
maior pénzt. Amellett érvel ő is, hogy adják oda az összeget, hogy meg tudja venni a 
gépeket a Kft., de visszafizetéssel, mindamellett tudja, hogy tartoznak, de most az 
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé. Bíznak a perben, hogy újra fogják 
tárgyalni a vis maiort és majd ki fogják tudni a tartozást egyenlíteni. 
 
Polgármester megkérdezi Fischer Ferdinánd ügyvezetőt, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kíván-e szólni. 
 
Fischer Ferdinánd  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy amikor ezt a pályázatot elkezdték, még nem tudták, hogy az önkormányzat 
mikor fog nekik fizetni az árvizes munkákból. Elhangzott, hogy még az önrész sem áll 
rendelkezésükre, de nemhogy az önrész, hanem az egész pályázati pénz sem, hogy 
ezeket az eszközöket be tudják szerezni. A Kft. fenntarthatóságának egy fontos 
dolga lenne, hogy minél több vállalkozási munkában is részt vegyen, melyhez 
mindenképpen szükségesek ezek az eszközök. Ezen kívül jóval több eszközre lenne 
még szükségük, de ezeket tartotta reálisan kivitelezhetőnek ebben az időszakban. 
Most ez azért vált ilyen szükségessé, mert ez a pályázat tavasszal indult el, 
mostanra kiderült, hogy nyertek. Azon gondolkodott, hogy elég lenne tavasszal 
beszerezni ezeket az eszközöket, de pontosan azért vált fontossá, mert itt vannak a 
városban a vis maioros útépítési munkák. Tárgyalt a kivitelezővel, sok feladatot át 
tudnának venni tőlük. Tehát az aszfaltozást előkészítő munkákban, bontási, 
helyreállítási munkákban, a járdaépítésben, szegélykövezésben, amelyhez ezekre az 
eszközökre szükségük van, ezért lenne fontos számukra ez az összeg. Voltak 
felvetések ennek a pénznek a visszaadásáról. Ha nekik az önkormányzat felé lévő 
kintlévőségük ki lenne egyenlítve, akkor ez a kérdés a testületi ülésen fel sem merült 
volna, nem lett volna szó pénzátadásról, mert megoldotta volna ezt az ügyet. A 
visszafizetésnél az a baj, hogy mindenképpen az önrésznek egy bizonyos részét ki 
szeretnék dolgozni, de az egészet egy ekkora volumenű munkával nem lehet. Tehát 
a teljes visszafizetésnek nincs realitása, mert a Kft. is ugyanabban a helyzetben van, 
mint az önkormányzat, és nekik tartozik az önkormányzat. Valamennyi összeget 
utána mindenképpen vissza lehet juttatni, de az egészet nem tudják „kidolgozni”. 
Hangsúlyozza, hogy azért fontos ez a pénz most, mert be tudnak szállni az 
útépítéses munkába, melyből tudnak egy bizonyos profitot termelni. Ha ezt a pénzt 
nem kapják meg, ez a lehetőség kiesik a kezükből, ezért kérné a testületet, hogy 
belátása szerint szavazzon az „A” változatra. 
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Polgármester elmondja, hogy amikor a hivatalban jegyző úrral, osztályvezető 
asszonnyal erről az előterjesztésről tárgyaltak, természetesen közöttük is felvetődött 
ez a lehetőség, hiszen itt nemcsak arról van szó, hogy tartoznak, hanem itt más 
probléma is adódhat abban az esetben, ha Csabai Gyula és Antal Pál képviselő urak 
által javasolt módszert választanák. Ezt követően a szót átadja Száz Attiláné 
osztályvezető asszonynak. 
 
Száz Attiláné osztályvezető elmondja, hogy számára nagy gondot okoz a 15 millió 
forint átadása, hiszen mindenki által ismert, mert nem régen volt a féléves 
gazdálkodásról szóló beszámoló, hogy milyen helyzetben áll az önkormányzat, tehát 
égetően szükség lenne erre a pénzre. Ugyanakkor természetesen megérti a Kft-nek 
a problémáját is, hogy legalább annyira szükségük van nekik is erre a pénzre. Annyit 
kért a Kft. vezetőjétől, ha már az önkormányzat lemond erről a pénzről, akkor tényleg 
nagyon jól hasznosítsák a gépeket, és termeljék ki az árát.  
 
Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Összefoglalójában elmondja, hogy az 
árvízi költségek jelentős része nincs kifizetve a Belügyminisztérium részéről, ezért 
van az, hogy pert indítottak és nem feljelentették, mint ahogyan általában 
hangoztatják. Nem feljelentették a belügyminiszter urat, hanem pert indítottak a 
Belügyminisztérium ellen azért, mert véleményük szerint az a 170 millió forint költség 
is jogos. Ennek a 170 millió forintos védekezési költségnek rendkívül jelentős részét 
az önkormányzat saját Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-je végezte el. 
Természetesen a Belügyminisztérium a vis maior védekezési költségeket az 
önkormányzat részére utalja, és az önkormányzatnak a saját Kft-jével is úgy kell 
bánnia, mint egy külső vállalkozással. Tehát az önkormányzat utalja tovább nekik az 
általuk elvégzett munkáért a pénzt. Ez nem történt meg, ezért tér vissza újra és újra 
arra, hogy rendkívüli mértékben méltánytalannak tartja ezt az eljárást továbbra is, 
amit a Belügyminisztérium követett Edelény Önkormányzatával szemben az árvíz 
után. Ezért van a per, ezért rendkívül fontos lenne számukra az, hogy a per nyomán 
a lehető legnagyobb összeget meg tudják kapni az új eljárásra kötelezendő 
Belügyminisztériumtól. Tehát erről szól a történet, ezekre a gépekre pedig 
természetesen nagy szükségük lenne. Tanácstalan volt, hogy mitévők legyenek, s az 
osztályvezetőnő kérésére a szünetben „megeskette” Fischer Ferdinánd ügyvezető  
urat, hogy ezt a pénzt bedolgozza és lesz értelme annak, hogy ezt most a képviselő-
testület a Kft. részére bocsátja, ha úgy dönt. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslat „A” 
változatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
212/2011.(IX.28.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő  
             pénzeszköz átadásáról. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 
15.000. 000,- Ft összeget biztosít a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. részére az Edelény, Borsodi út 172. szám alatti 
ingatlanért kapott kártalanítás összegéből. 
 
A pénzeszköz átadása akkor történhet meg, ha Edelény Város 
Önkormányzata megkapta a kártalanítás teljes összegét. 
 
Határidő: 2011. október 6. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Polgármester elmondja, hogy az előző szünetben a bizottsági ülésen 
elhangzottakkal kapcsolatban közöltek információt azok a képviselők, akik a 
bizottsági ülésen részt vettek. Néhány másodperces bejátszásra kerülne sor. Mivel a 
képviselő-testület bizottságainak ülése nyilvános, melyről jogszabályi 
kötelezettséggel hangfelvétel készül, ezért néhány másodpercet bevágnak úgy, hogy 
a televíziónézők is hallják, hogy mi hangzott el a bizottsági ülésen. 
 
Bejátszás: „Én le foglak járatni benneteket mindenhol. Én a kórházat nem adom 
senkinek.” – Dr.Daher Pierre főigazgató úr szavai hangzottak el a város 
nyilvánossága előtt, amit néhány órával ezelőtt a bizottsági ülésen a bizottság 
tagjainak mondott, miszerint mindenhol le fogja járatni őket. 
Itt a főigazgató úr majdnem esküt tett arra vonatkozóan, hogy ő soha, sehol, senkit 
nem fenyeget, és senkit nem riogat semmivel. 

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

 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Molnár Oszkár             Vártás József  
   polgármester                  jegyző 
 

 
 
 
 
 
 


