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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli  nyílt  ülésének  

 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
 
 

1./ Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről 

 
 
 
 
 
E d el é n y, 2013. május 2. 
 
 

 
Vártás József 
       jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-án az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) 
megtartott  rendkívüli   nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély 

Györgyi Katalin képviselő, Szőrné  Zsigrai  Erika alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Vattay  Béla  alpolgármester 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Lázár István, Magyar Árpádné, 

Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:     Vártás József jegyző 

   Méhész Katalin aljegyző 
        Szlifka Béla főtanácsos 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 7 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 
1./ Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételéről  
        Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi 
pontjával kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja  rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

92/2013.(V.02.)   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 pontját az alábbiak szerint határozza meg: 
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1./ Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről  

    Előadó: polgármester 
 
 
Elfogadott és tárgyalt napirend:  
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről 
Előadó: polgármester 
  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő arról beszélt, hogy polgármester úr is biztosan emlékszik, 
amikor a legutóbbi testületi ülésen vitatkoztak arról, hogy lehet-e 20 millió forintból 
sportöltözőt építeni, vagy nem. Örül annak, hogy polgármester úr is belátta, hogy 20 
millió forintból nem lehet sportöltözőt építeni, és azt is, hogy a mai napon olyan 
előterjesztés került eléjük, amely az infrastrukturális fejlesztést, tereprendezést, a 
vízvezeték, az úthálózat kiépítését, az áramellátást és a kerítésépítést tartalmazza, 
és ebből a 20 millió forintból, illetve plusz az önerőből megpróbálják megoldani. Azt 
gondolja, hogy ennek azért van egy nagy tanulsága, megfelelő előkészítés nélkül 
nem lehet nekimenni ezeknek a dolgoknak, hiszen vitatkozhatnak itt bármiről, 
meggyőzhetik egymást saját igazukról, hogy ha nincs megfelelően előkészítve 
valami, akkor a vége mindig valami hasonló lesz. Az előterjesztésben szerepel, hogy 
az elmúlt időszak egyeztetései eredményre vezettek, és az az út, amin járni kell, 
most már mindenki előtt világos, legfeljebb a pénzük, illetve a pályázati támogatás 
hiányzik ehhez, de bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban az is meg lesz 
ahhoz, hogy egy olyan színvonalú sporttelepet építhessenek Edelény városában, 
ami a következő 50 évben kiszolgálja a város lakosságát. 
 
Polgármester szerint képviselő úrnak nem jó a memóriája, mert nem azon 
vitatkoztak, hogy lehet-e 20 millió forintból öltözőt építeni, hanem képviselő úr 
amellett érvelt, és majd a következő ülésen újra felhozta, hogy a közbiztonság 
rendkívül fontos, az ezzel kapcsolatos pályázat mellett érvelt folyamatosan. Ő első 
pillanattól kezdve azt mondta, hogy a sporttelep infrastruktúráját kell kiépíteni, és 
akkor még nem tudták, hogy engedi-e ez a BM rendelet azt, hogy ezeket az 
infrastrukturális dolgokat megvalósíthatóak-e. E nélkül nyílván ezt a sporttelep 
beruházást nem lehetne megvalósítani. Nem hülye, ő Molnár Oszkár, tudja a dolgát 
és tudja, hogy hogyan kellene egy sporttelepet felépíteni, amit meg is fognak építeni, 
az öltözőt is, és képviselő úr meglepetése meg fog valósulni, és meglesz rá a 
pénzforrás. Kikéri magának az ilyen véleményeket, és az ilyen hülyét csinálok a 
polgármesterből című hozzászólásait.  
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Korábban is mondta képviselő úrnak, hogy rossz ez az irány. Neki viszont nagyon jó, 
képviselő úrnak rossz, ezt meg fogja tapasztalni az edelényi emberek részéről. Nem 
óhajt minden testületi ülésen ilyen politikai jellegű hülyeségekről vitatkozni képviselő 
úrral, azt mond, amit akar, ő teszi a dolgát. 
 
Csabai Gyula képviselő: Ha már visszatértek az elmúlt képviselő-testületi ülésre, 
akkor azt kell, hogy mondja, polgármester úr emlékszik rosszul. Valóban érvelt a 
térfigyelő rendszer mellett, azt mondta, hogy mind a kettőt fontosnak tartja. Ha 
polgármester úr visszanézi a jegyzőkönyvet, vagy meghallgatja az ott elhangzottakat, 
akkor azt is hallhatta, hogy azt mondta, nem lehet 20 millió forintból sportöltözőt 
építeni, merjenek nagyot álmodni ebben a történetben és készítsenek egy olyan 
pályázatot, ami egy komplett tervet ad, és utána nézzék, hogy mi az, amit meg 
tudnak építeni. Ha jól emlékszik, ezek után tett egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy 
– és itt jön ki, hogy nem feltétlenül a kamera-rendszert támogatta – hogyan lehetne 
és milyen módon sportöltözőt építeni. Amit letett, az egy járható út lett volna, hiszen 
két héttel ezelőtt levélben kereste meg polgármester urat azzal, hogy Diósgyőrben 
konténerekből építettek sportöltözőt, és adott esetben ez is egy megoldás lehet. Erre 
a levelére polgármester úr nem reagált. Bízik benne, attól függetlenül, hogy ezt az 
utat járják, azért az elkövetkezendő időszakban megteszi, és kifejti ezzel kapcsolatos 
álláspontját. Ő nem politikai vitát folytat erről, tudja, hogy polgármester úr Molnár 
Oszkár, és nem hülye, ahogyan mondta. Azt szeretné, ha ezek az ügyek úgy 
zajlanának, mint ahogyan azt az előző testületi ülésen is elmondott, és nem kell 
megsértődni, ha valaki letesz egy javaslatot. Megbeszélték annak idején, hogy a 
városérdek az, hogy közös utat járjanak, mindenki megteszi a saját javaslatait a 
képviselő-testületben, és ami kivitelezhető, ami járható, azt az utat fogják járni, és 
nem veszik személyes sértésnek a kritikát. 
 
Polgármester : Távol áll tőle, hogy bármiért is megsértődjön, megedzette már az 
elmúlt 23 éves politikai múltja ahhoz, hogy ne sértődjön meg, a politikai ellenfelei 
véleménye sem szokta „mellbe vágni”. A konténer öltözővel kapcsolatos felvetésre 
elmondja, hogy annak idején ő javasolta a Szociális Szolgáltató Központnál a 
vizesblokkal kapcsolatban felmerült problémák során, hogy nézzék meg, hogyan 
tudnák az intézménynél konténerből megvalósítani a vizesblokkot, tehát öltözőt, 
zuhanyzót, stb. Sajnos azt kell mondani, hogy ez rendkívül drága. Szerinte az lenne 
igazán kidobott pénz - 11 millió forint -  akkor, amikor megvan az esély arra, hogy a 
jövő évben megvalósítsák az öltöző kivitelezését is, és ehhez mindenkinek megvan a 
joga, hogy saját véleményét elmondja, javaslatot tegyen. Jegyző úr a 
Belügyminisztériumnál utánajárt annak, hogy mit enged ez a pályázat, és kiderült, 
hogy lehet infrastrukturális feladatokra is pályázni. Ő első pillanattól kezdve azt 
mondta, hogy nekik ebből a pénzből az infrastruktúrát kell oda megcsináltatni. Akkor 
abban az előterjesztésben azért nem szerepelt, mert egyszerűen nem volt idejük 
egyeztetni a minisztériummal. A sportlétesítményt ezért preferálta a két másik 
pályázattal szemben, hogy legyen egy szép sporttelep a közeljövőben. 
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 



 5

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
93/2013.(V.02.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételéről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM 
rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. 
pont ab) alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás 
igénybevételére. 

 
2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli meg: 

„Sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztése keretében új 
sporttelep infrastrukturális feltételeinek megvalósítása”. 

 
3. Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén  a 10 %-

os önrészt, mely 2.222.222,-Ft-ot, azaz (kétmillió-
kettőszázhuszonkét ezer forintot) a 2007. évben kibocsátott 
kötvény terhére biztosítja.  

 
4. Képviselő-testület elrendeli a pályázat benyújtását. 

 
5. Képviselő-testület a 76/2013. (IV.04.) határozatát visszavonja. 

 
Határidő: 2013.05.02. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 


