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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. december 20-án megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 

1./ Időskorúak ajándékozásáról  
 
2./ Vízi-közművekre vonatkozó vagyonértékelés megrendeléséről, 
     fedezet biztosításáról 
 
3./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési  
    Tervének módosításáról 
 
4./ Edelény Város Önkormányzatának közigazgatási  területén a  
     lakossági települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, 
     elszállítása valamint ártalmatlanítása tárgyú közbeszerzési 
     eljárás bonyolításához beérkezett  árajánlatok elbírálásáról  
     és fedezet biztosításáról 
 
 

E d e l é n y, 2011. december 20. 
 
 

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. december 

20-án megtartott  rendkívüli   ülésén.  

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

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

 
Igazoltan távol:  Csabai Gyula képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Vártás József jegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 

             Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője   
      

   
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 10 fő jelen van 
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:  
 
1./ Időskorúak ajándékozásáról  

Előadó: polgármester 
 

2./ Vízi-közművekre vonatkozó vagyonértékelés megrendeléséről, fedezet  
     biztosításáról 

Előadó: polgármester 
 

3./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
4./ Edelény Város Önkormányzatának közigazgatási  területén a lakossági települési    
     szilárd  hulladék rendszeres  begyűjtése,  elszállítása,    valamint ártalmatlanítása  
     tárgyú közbeszerzési eljárás bonyolításához beérkezett  árajánlatok elbírálásáról  

és fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
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Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
279/2011.(XII.20.) 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./ Időskorúak ajándékozásáról  

       Előadó: polgármester 
 

     2./ Vízi-közművekre vonatkozó vagyonértékelés megrende- 
          léséről, fedezet biztosításáról 
          Előadó: polgármester 
 
     3./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési  
          Tervének módosításáról 
          Előadó: polgármester 
 
     4./ Edelény Város Önkormányzatának közigazgatási  területén a  
          lakossági települési szilárd hulladék  rendszeres  begyűjtése, 
          elszállítása, valamint  ártalmatlanítása  tárgyú  közbeszerzési 
          eljárás bonyolításához  beérkezett  árajánlatok    elbírálásáról  
          és fedezet biztosításáról 

         Előadó: polgármester 
 

1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Időskorúak ajándékozásáról  
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 286./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hagyomány, hogy nagyon sok 
év óta az edelényi nyugdíjasok 1000 Ft értékű vásárlási utalványban részesülnek 
karácsonyra. Ebben az esztendőben a költségvetésben ez nem szerepelt. Néhány 
nappal ezelőtt kérdezte az utcán egy edelényi nyugdíjas tőle, hogy fognak-e kapni 
utalványt, mert nagyon várja mindenki az ő utcájában. Tulajdonképpen ekkor jött rá ő 
is, hogy ezzel adósok a nyugdíjasoknak. Megbeszélte a Pénzügyi Osztály 
vezetőjével, jegyző úrral, belefér az ez évi keretbe, ezért van itt ez az előterjesztés. 
Az gondolja, hogy akármilyen a helyzet, ezt a hagyományt nem lenne szabad 
abbahagyni.  
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen a 
határidő tekintetében történt egyeztetés, ahol született egy javaslat a 2011. 
december 31-ei határidőre az utalványok megrendelésére értve, a 2012. január 15-ei 
határidőt pedig a kihordásra állapítaná meg a módosító javaslat alapján a testület. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Humánpolitikai Bizottság elnöke az idő 
rövidségére tekintettel azt kéri a bizottság, hogy ebben az évben ne a képviselők 
hordják ki az utalványokat, hanem a polgármesteri hivatal dolgozói.  
 
Magyar Árpádné képviselő viszont azt kéri, hogy ha van olyan  képviselő, aki az 
utalványok kihordását vállalja, akkor arra legyen lehetősége. Ő minden évben vállalta 
ezt a feladatot, most is szeretne ebben közreműködni. 
 
Polgármester: Mivel tényleg nagyon várják a nyugdíjasok az utalványt, és a 
karácsony előtti lehetőségről lecsúsztak, mert fizikai lehetetlenség megoldani, ezért 
az a javaslata a kihordásra, hogy az a képviselő, aki vállalja a kihordást, az meg- 
tehesse, aki nem tudja vállalni, ahelyett a hivatal fogja megoldani, de viszont ezt a 
két ünnep között kellene megoldani, 2011. december 31-ig. 
Megkérdezi, hogy mikorra érkezhetnek meg az utalványok? 
 
Száz Attiláné osztályvezető: Előzetes tájékoztatás szerint a két ünnepre ígérték az 
utalványok leszállítását. 
 
Polgármester javaslata az, hogy a kihordásra 2012. január 15-ei időpont legyen, 
viszont abban a pillanatban, amikor megérkeznek az utalványok és valamely 
képviselő szeretné a kihordást vállalni, az kivihesse a körzetében. Azt kéri a 
képviselőktől, hogy mindenki jelezze, hogy vállalja, vagy nem. 
Ezt követően a módosító indítványt szavazásra bocsátja, mely szerint a határozati 
javaslat határidejébe a megrendelés szó kerüljön be azonnali végrehajtással, a 2011. 
december 31. kikerül, illetve az utalványok kihordásának határideje 2012. január 15. 
legyen. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt -  10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
280/2011.(XII.20.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Időskorúak  ajándékozásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évben azon Edelény-i lakosok 
részére, akik 2011. december 31. napjáig 62. 
életévüket betöltik személyenként 1.000,-Ft 
(azaz: egyezer forint) értékű vásárlási 
utalványt  biztosít az általános tartalék terhére 
2.000.000 értékhatárig . 

 
Határidő:  utalványok megrendelése azonnal,             
                  kihordása 2012. január 15. 
Felelős:  polgármester 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Vízi-közművekre vonatkozó vagyonértékelés megrendeléséről, 
fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 287./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
281/2011.(XII.20.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Vízi-közművekre vonatkozó vagyonértékelés 

megrendeléséről, fedezet biztosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megrendeli a város vízi-közmű vagyonának teljes körű 
értékelését az Elad-Ok Ingatlanközvetítő és 
Mérnökszakértő Iroda Kft-től melyre 210.000,-Ft + ÁFA 
összeget biztosít az általános tartalék terhére.  
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Az ajánlat tartalmazza mindazon vagyontárgyak, tehát 
ingatlanok, gépek, technológiai berendezések, 
vezetékek és nem vagyoni értékelemek (jogok, üzleti 
kapcsolatrendszer) értékének megállapítását, amelyek 
az ivóvíz-szolgáltatáshoz és szennyvízkezeléshez 
szükségesek, illetve az esetleges koncessziós díj 
megállapítását. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 288./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
282/2011.(XII.20.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény Város Önkormányzat 2011. évi  
           Közbeszerzési Tervének módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 44/2011. (III.23.) számú 
önkormányzati határozattal jóváhagyott 2011. évi 
közbeszerzési terv módosítását – a határozat 
mellékleteként - jóváhagyja . 

          Határidő: azonnal 
          Felelős: polgármester, jegyző. közbeszerzési referens 
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Edelény Város Önkormányzat 

2011. évi közbeszerzési terv módosítása 

A közbeszerzés 
tárgya 

CPV kód 

Irányadó 
eljárásre

nd 
Tervezett 
eljárási 
típus 

Közbeszerz
és 

előzetesen 
becsült 
értéke 

(nettó) Ft-
ban 

 Időbeli ütemezés 

A 
közbeszerz
és forrása 

 Az eljárás 
megindításán
ak tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésén
ek várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés       

Étkezési 
utalványok 
beszerzése 

22.42.00.0
0-2 

Nemzeti 
értékhatár

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

16.000.000 
2011. I. 

negyedév 
2011.12.31. Saját forrás 

II. Építési 
beruházás       

ÉMOP-3.1.2/D-
2-2010-0003 

projekt 
keretében 
Edelény 
belvárosi 

gyűjtőútjának 
korszerűsítése, 

felújítása, 
szélesítése az 

esélyegyenlőség 
jegyében 

45233142-
6, 

45232130-
2 

Nemzeti 
értékhatár

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

109.858.80
2 

2011. III. 
negyedév 

2012. 11. 
10 

Európai 
Uniós 
forrás 

ÉMOP-4.3.1/A-
09-2010-0017 

projekt 
keretében Az 

edelényi 
Nefelejcs Óvoda 

fejlesztése 

45214100-
1 

Nemzeti 
értékhatár

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

78.183.500 
2011. IV. 
negyedév 

2012.08.31 
Európai 
Uniós 
forrás 

ÉMOP-2.1.1/B-
09-2009-0023 

projekt 
 Nemzeti 

értékhatár
31.709.860 

2011. IV. 
negyedév 

2012.07.31 
Európai 
Uniós 
forrás 
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keretében Az 
edelényi Tájház 

bővítése a 
„Borsodi 
Földvár” 
interaktív 

bemutatóhely és 
gasztropince 

látogatóközpont 
kialakításával 

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

Vis maiorhoz 
helyreállítás: 

Edelény Város 
Közigazgatási 
területén lévő 

utak, 
közterületek, 
vízelvezető 
rendszerek 

helyreállítása 

45233142-
6, 
4523323-
8, 
45233253-
7 

Nemzeti 
értékhatár

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

99.300.000 
2011. II. 
negyedév 

2011. 11. 
25. 

Hazai 
forrás 

III. 
Szolgáltatás 
megrendelés 

      

ÉMOP-3.1.2/A-
09-2f-2011-
0009 projekt 

keretében 
Edelény Város 
Önkormányzatá

nak 
Polgármesteri 

Hivatalának és a 
Városi Könyvtár 

átalakítására 
vonatkozó 

tervdokumentáci
ó elkészítése 

 

Nemzeti 
értékhatár

t elérő 
általános 
egyszerű 
eljárás 

12.000.000 
2011. II. 
negyedév 

2011. 
09.10. 

Európai 
Uniós 
forrás 

Edelény Város 
Önkormányzatá

nak 
közigazgatási 

területén a 
lakossági 

települési szilárd 
hulladék 

rendszeres 
begyűjtése 
elszállítása, 

 

Közösségi 
értékhatár

t elérő 
értékű 
eljárás 

65.000.000 
Ft/év 

2011. IV. 
negyedév 

1-10 évig Saját forrás 
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valamint 
ártalmatlanítása 
 

Edelény, 2011. december 20. 

Molnár Oszkár 

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzatának közigazgatási  területén a lakossági  
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása valamint 
ártalmatlanítása tárgyú közbeszerzési eljárás bonyolításához beérkezett  
árajánlatok elbírálásáról és fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 289./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
azzal a módosítással, hogy kerüljön be az, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos 
díjbeszedést a leendő szolgáltató végezze. 
 
Polgármester a módosítással maximálisan egyetért. Ennek megfelelően szavazásra 
bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön be 5./ pontként, hogy a  
hulladékszállítással kapcsolatos díjbeszedést a leendő szolgáltató végezze Edelény 
közigazgatási területén. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
283/2011.(XII.20.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :Edelény Város Önkormányzatának közigazgatási  

területén a lakossági  települési szilárd hulladék 
rendszeres begyűjtése, elszállítása valamint 
ártalmatlanítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
bonyolításához beérkezett  árajánlatok elbírálásáról és 
fedezet biztosításáról 
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1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény 

Város Önkormányzatának közigazgatási területén a 
lakossági települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, 
elszállítása valamint ártalmatlanítása tárgyú közbeszerzést 
közösségi értékhatárt elérő eljárásban kívánja lefolytatni, 
melynek eredményeként  10 évre terjed ően kíván 
szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel. 

2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
pontban említett közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb 
árajánlatot adóval köt szerződést az alábbiak szerint: Dr. 
Kovács Péter (3432 Emőd, József u. 1/A.), közösségi 
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lefolytatására: 
560.000 Ft+áfa. 

3./ A közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja 560.000 Ft+áfa, 
melynek fedezetét az általános céltartalék terhére biztosítja 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

4./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására kötendő szerződés aláírására. 

Határidő:    2011. december 31. az eljárás megindítására. 
Felelős:   polgármester 

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

 
 

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