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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. január 18-án megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
 

  1./ Uradalmi pince és borház rekonstrukciójának megvalósításáról 
 

 
  2./ Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások megkötéséről 

 
 

  3./ Hozzájárulás  Dzsupin István körzeti megbízott megbízásáról és kinevezéséről  
 
 
 
E d e l é n y, 2012. január 18. 
 

 
 
 
 
Vártás József 
       jegyző 

 

 

 
 
 
 
 
 



 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án 

megtartott  rendkívüli   ülésén.  

 
Jelen vannak:  Antal Pál, Csabai Gyula,    Korbély Györgyi Katalin,  Lázár 

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

 
Igazoltan távol:  Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, 

Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Vártás József jegyző 
      Méhész Katalin aljegyző 
      Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      Turóczi Bertalan  Titkársági Osztály  vezetője 
      Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály, 
      Okmányiroda vezetője 
 
4./, 5./ számú el őterjesztésnél:  Káli Richárd gyakornok 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - 
köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 8 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1./ Uradalmi pince és borház rekonstrukciójának megvalósításáról 
   Előadó: alpolgármester  

 
2./ Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások megkötéséről 
   Előadó: alpolgármester 
 

3./ Hozzájárulás  Dzsupin István körzeti megbízott megbízásáról és kinevezéséről  
   Előadó: alpolgármester 
 
 

Ezt követően megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, 
javaslat, indítvány. 
 
Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 



 3

 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
4/2012.(I.18.) 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./ Uradalmi pince és borház rekonstrukciójának megvalósításáról 
    Előadó: alpolgármester  

 
2./ Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások  
     megkötéséről 
   Előadó: alpolgármester 
 

3./ Hozzájárulás  Dzsupin István körzeti megbízott megbízásáról és  
     kinevezéséről  
   Előadó: alpolgármester 
 
 

 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Uradalmi pince és borház rekonstrukciójának megvalósításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 3./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság az előterjesztés határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását javasolja. 
 
Alpolgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslat „A” változatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslat „B” 
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 
5/2012.(I.18.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Uradalmi pince és borház rekonstrukciójának megvalósításáról 

 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 
pályázat nettó finanszírozottságára, az önkormányzat gazdasági 
helyzetére, a futó projektek mennyiségére és volumenére a 264/2009 
(XII.15.) számú határozata alapján az „Uradalmi Borház 
rekonstrukciója” címmel az Edelény külterület, zártkert 5377 hrsz alatt 
található ingatlanra vonatkozóan Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal által megítélt 7.421.303 Ft- támogatást nem veszi igénybe,  a 
támogatásról lemond. 

 
2. A képviselő-testület elrendeli az MVH tájékoztatását a „Támogatásról 

lemondó nyilatkozat” megküldését. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Támogatásról 

lemondó nyilatkozat” aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
 

  Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások megkötéséről 
Előadó: alpolgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Vártás József jegyző a lakosság tájékoztatása céljából felkéri Káli Rihárd 
gyakornokot, hogy tömören ismertesse az előterjesztés lényegét, hogy a lakosság 
tudjon róla, hogy milyen közfoglalkoztatási normák lesznek, illetve mi az, amit 
megvalósíthatnak a városban. 
 
Káli Richárd gyakornok tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012-es évben a 
közfoglalkoztatás február 1-jével indul. Az idei évre vonatkozó változások, hogy 
megszűnik a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, és megmarad a hosszú időtartamú, 
6 órás közfoglalkoztatás. Tehát az intézmények várhatóan csak 6 órában tudnak 
majd foglalkoztatni. Emellett a városban elindul a „Start Munkaprogram”, melyre a 
tavalyi évben nyújtottak be pályázatot, és amit sikeresen meg is nyertek.  
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Pályázatot nyújtottak be a közúthálózat javítására, mely magában foglalja az úthibák, 
járda-felújításokat, 1867 m2 úthiba javítását, 2999 m2 járda felújítását, 1684 m2 
betonlapos járda felújítását, illetve 2001 m2 aszfaltozott járda felújítását, melyeket 
reményeik szerint meg tudnak valósítani az idei évben. Elmondta még, hogy a 
mezőgazdasági utak rendbetételét is megpróbálják megoldani. Ez alatt értendő a 
szőlőhegyekre vezető utaknak a zúzottkövezése, ároktisztítása, bozót irtása, illetve a 
belvízelvezetés programban 51 km ároknak a tisztítása, 129 db áteresznek a cseréje, 
továbbá az Antal-völgyi záportározó és a Katona József utca mögötti övároknak a 
tisztítása. Az elnyert pályázatnak az összege 215.973.978,- Ft. Ebben a pályázatban 
összesen 250 embert tudnak majd foglalkoztatni 9, illetve 6 hónapon keresztül. 
Ezekben a programokban férfi munkaerőre lesz szükségük, a 6 órás, hosszú 
időtartamú közfoglalkoztatás az intézményeknél fog történni, ahol főként nőket 
kívánnak foglalkoztatni. Arra kéri a lakosságot és mindenkit, kőműveseket, 
kisgépkezelőket, akár segédmunkásokat is, hogy az önéletrajzukat juttassák el a 
polgármesteri hivatalba, hogy segítsenek abban, hogy minél hamarabb álláshoz 
jussanak. 
 
Alpolgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 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 
6/2012.(I.18.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Közfoglalkoztatást érintő együttműködési 

megállapodások megkötéséről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

• a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeummal, 

• a Borsodi Általános Iskolával, 
• a Nefelejcs Óvodával, 
• a Mátyás Óvodával és Bölcsődével, 
• a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézettel, 
• a Szociális Szolgáltató Központtal, 
• a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, 
• a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános 

Iskolával, 
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• valamint a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 
Szakközép Iskolával a 2012. évi közfoglalkoztatás 
szervezéséhez kapcsolódó Együttműködési 
Megállapodásokat szükség esetén megkösse. 

 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet, a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű 
Általános Iskola, valamint a Szent János Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakközép Iskola a közfoglalkoztatáshoz 
szükséges önerőt biztosítja. Az önkormányzat a többi 
intézmény esetében átvállalja az önerőt. 

 
3. A képviselő-testület a közfoglalkoztatáshoz szükséges 

fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2012. január 31., illetve a 2012. évi költségvetés 

elfogadásának időpontja.  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 

Hozzájárulás  Dzsupin István körzeti megbízott megbízásáról és kinevezéséről  
Előadó: alpolgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 5./ sorszám alatt.) 

 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Alpolgármester felkéri Káli Richárd gyakornokot, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Káli Richárd gyakornok elmondja, hogy a mai napon Soltész András megbízott 
kapitányságvezető megkereste polgármester urat, hogy új körzeti megbízott 
kinevezésére kerülne sor, melyhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A testületi 
ülésen Dzsupin István r. főtörzsőrmester nem tud jelen lenni, de írásban megküldte, 
hogy hozzájárul a megbízás és kinevezés nyílt ülésen történő tárgyalásához. Soltész 
András megbízott kapitány úr tájékoztatása alapján a következő testületi ülésen 
Dzsupin István r. főtörzsőrmester bemutatkozása meg fog történni. 
 
Alpolgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

7/2012.(I.18.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Hozzájárulás Dzsupin István körzeti megbízott 
megbízásáról és kinevezéséről. 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Dzsupin István r. főtörzsőrmester körzeti megbízotti csoportban 
körzeti megbízotti tevékenység ellátására történő megbízását, 
kinevezését és az alábbi határozatot hozza.  
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Dzsupin István r. főtörzsőrmestert az 
edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportba 
körzeti megbízotti tevékenységek ellátására megbízzák, 
kinevezzék 2012. február 01-jei hatállyal. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 

eredményes és hatékony munkát kíván Dzsupin István 
kinevezett körzeti megbízottnak. 

 
3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 

megköszöni Kovács József r. főtörzsőrmestert eddigi 
tevékenységét és további eredménye munkát kíván. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
Molnár Oszkár polgármester 
távollétében: 
 
 
 
 Szőrné Zsigrai Erika            Vártás József  
     alpolgármester                  jegyző 
 

 
 

 
 


