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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. augusztus 29-én 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. Működőképességet szolgáló igény benyújtásáról 
 
2. Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez szükséges 

munkálatokhoz fedezet biztosításáról 
 

3. Önkormányzati közutak állapotának javításához szükséges fedezet 
biztosításáról 

 
 
 
 
E d e l é n y, 2013. augusztus 29. 
 
 
 
 
 
        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. augusztus 

29-én a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (Edelény, István király útja 
52.)  megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Korbély Györgyi Katalin, 

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

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Csabai Gyula, Lázár István képviselők 
  
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 

   Osztály vezetője 
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt 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. Működőképességet szolgáló igény benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

 
2. Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez szükséges 

munkálatokhoz fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
3. Önkormányzati közutak állapotának javításához szükséges fedezet 

biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 

 
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 

 
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 

 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait  – 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
170/2013.(VIII.29.)   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. Működőképességet szolgáló igény benyújtásáról 
    Előadó: polgármester 

 
2. Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez  

szükséges munkálatokhoz fedezet biztosításáról 
      Előadó: polgármester 

 
3. Önkormányzati közutak állapotának javításához szükséges fedezet 

biztosításáról 
     Előadó: polgármester 
 

 
Tárgyalt napirend:  

 
1./ Napirendi pont tárgya:  

 
Működőképességet szolgáló igény benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 135 millió forint működési 
hiánnyal fogadta el az ez évi  költségvetési rendeletet, és mivel az un. ÖNHIKI 
támogatás megszűnt, lehet igényelni pótlólagos forrást a központi költségvetésből. A 
határozati javaslat erről szól, erre nyújtják be igényüket. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

171/2013.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A  
 
            Tárgy : Működőképességet szolgáló támogatási igény benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
működőképességet szolgáló támogatási igény benyújtásáról szóló 
határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 4. melléklet 1. bekezdés IV. pontjában foglaltak 
alapján támogatási igényt nyújt be működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

igény benyújtására, a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Határozatról értesül:  

1./ Pénzügyi Osztály 
2./ Jegyzői Titkárság 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  

 
Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez szükséges 
munkálatokhoz fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Mátyás Óvoda régi épületének a felújítása a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után rövidesen kezdődik, ezért ebben az 
épületben a nevelési évet nem tudják elkezdeni. Az is közismert, hogy a családsegítő 
épületére is van egy nyertes pályázatuk, és nem régen döntöttek arról, hogy a kiviteli 
terveket megrendelik. A családsegítő épületének a felújítása várhatóan jövő 
tavasszal kezdődik. Az intézményvezetőkkel történt többszöri egyeztetést követően, 
és a különböző helyszínek megszemlélése után került a testület elé az a javaslat, 
hogy két óvodás csoport költözzön a családsegítő épületébe, és a családsegítő 
munkatársai a volt Raiffeisen Bank által korábban bérelt helyiségbe költözne át, és 
egy óvodai csoportot az óvodavezető el tud helyezni az óvoda másik épületében. 
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Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
172/2013.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez 

szükséges munkálatokhoz fedezet biztosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Intézmények beruházások megvalósítása alatti elhelyezéséhez 
szükséges munkálatokhoz fedezet biztosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás 

Óvoda és Bölcsőde Edelény, Mátyás király út 1. szám alatti 
épületében működő három óvodás csoport Edelény, István király 
út 58. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez, valamint 
az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának az Edelény, István király út 58. 
szám alatti ingatlanból az Edelény, Borsodi út 2. szám alatti 
ingatlanba (volt Raiffeisen Bank helyiségébe) történő 
átköltözéséhez szükséges építési-szerelési munkálatok 
elvégzésére 600.000 forint összegű fedezetet biztosít a 2007. 
évben kibocsátott kötvény terhére. 

2. Képviselő-testület elrendeli az Intézmények alapító okirat 
módosításainak előkészítését, és a következő rendes testületi 
ülésre történő beterjesztését. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújításokhoz 
szükséges munkálatok megrendelésére, kötelezettség(ek) 
vállalására. 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
Felelős:    polgármester 

  
 
3./ Napirendi pont tárgya:  

 
Önkormányzati közutak állapotának javításához szükséges fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a napokban kapott tájékoztatást arról, hogy az 
önkormányzat olyan útkarbantartási módszert választott, amely lényegesen költség-
kímélőbb, mint a tényleges aszfaltozás. Ennek utánajártak, ami gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy autópályáról felmart aszfaltot 8 cm vastagságban helyezik el az út-
felületen, amit lehengereznek, majd a záró réteget emulzióval lefújják, ezt követően 
zúzott kővel még egyszer leterítik, s hengerezik. Nyilván nem autópálya minőségű 
útról van szó, de kiváló minőségű és nagy teherbírású. Tehát egy makadám utat 
tudnak kapni nem túl nagy pénzért, amit az árajánlatban megkaptak a vállalkozástól. 
Az előterjesztésben a legrosszabb állapotban lévő belterületi utak közül a Bólyai, a 
Semmelweis, illetve a Miklós Gyula útnak az a része, ahol a sorházak vannak, és az 
egresi városrészen a kollégium melletti kis bekötő út, illetve a Császta szőlőhegy felé 
vezető úton, egy rövidebb szakaszon újra folytatnák a már megkezdett aszfaltozási 
munkákat, s ezzel is közelebb lennének a végleges megoldáshoz. 
Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony felvetette a Póts András utat, ezért 
szeretné megnyugtatni az ott élőket, hogy erre az utcára is sort fognak keríteni, de 
szerinte ott azért más megoldást kell majd választani, a mostani megoldás helyett. 
Szeretné, ha jövő tavasszal ezt is meg tudnák oldani. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
173/2013.(VIII.29.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Önkormányzati közutak állapotának javításához szükséges  
            fedezet biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Önkormányzati közutak állapotának javításához 
szükséges fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelény Bólyai, Semmelweis, Miklós Gy., Szentpéteri  és 
Császtai utakon történ ő, összesen 4530 m2 mart aszfaltos 
karbantartási feladatok kivitelezéséhez hozzájárul.  

Képvisel ő-testület a  beruházás megvalósításához 8.000.000,-Ft 
(azaz: bruttó nyolcmillió forint) összeget biztosít,   a 2007 évben 
kibocsátott kötvény terhére. 

   Határidő:  2013.11.15 
   Felelős:  polgármester, jegyző 
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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 
 
 


