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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. augusztus 13-án a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt  ülésének 

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

         
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
 
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
2. Tomor-Lak Községek Sportegyesület támogatásáról 
 
3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatásáról 
 
4. Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
5. Környezetvédelmi Alap felhasználásával megvalósuló csapadékvíz- 
      elvezető csatornarendszerek felújításáról 

 
 
E d e l é n y, 2014. augusztus 13.   
 
 

 
 
 

Vártás József 
jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-

án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli 
nyílt  ülésén.  

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

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

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné képviselő, Vattay Béla alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:     Vártás József jegyző 

   Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője  
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt rendkívüli testületi ülésen 
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 
11 fős testületből 9 fő jelen van. 
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  
     Előadó: jegyző 
 
2. Tomor-Lak Községek Sportegyesület támogatásáról 
      Előadó: polgármester 
 
3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4. Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
     Előadó: polgármester 
 
5. Környezetvédelmi Alap felhasználásával megvalósuló csapadékvíz- 

           elvezető csatornarendszerek felújításáról 
     Előadó: polgármester 

 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a  Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
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Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását.  
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
96/2014.(VIII.13.)   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: 

 
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról  
     Előadó: jegyző 

 
2. Tomor-Lak Községek Sportegyesület támogatásáról 
     Előadó: polgármester 

 
3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatásáról 
    Előadó: polgármester 

 
4. Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
    Előadó: polgármester 

 
5. Környezetvédelmi Alap felhasználásával megvalósuló csapadékvíz- 
    elvezető csatornarendszerek felújításáról 

          Előadó: polgármester 
 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 99./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testület a Helyi Választási Bizottság tagjává dr.Harcsa Attilát, Pásztor Ilonát, Turóczi 
Bertalant, póttagjává Kerekes Imrét és Fazekas Pétert megválasztja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
                                  
            
       

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
97/2014.(VIII.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Választási Bizottság tagjává/póttagjává megválasztja: 
 

Tag: 
1. dr. Harcsa Attila 3780 Edelény, Póts András út 8. 
2. Pásztor Ilona 3780 Edelény, Császtai út 14. 
3. Turóczi Bertalan 3780 Edelény, Ifjúság út 49. 
 
Póttag: 
4. Kerekes Imre 3780 Edelény, Borsodi út 4. 2. em. 4. ajtó 
5. Fazekas Péter 3780 Edelény, Akác út 4. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok 

eskütételéről gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: eskütétel: polgármester, egyéb: jegyző 
                A végrehajtás előkészítéséért felelős  
                köztisztviselő: Vártás József jegyző 

 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tomor-Lak Községek Sportegyesület támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 100./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Csabai Gyula képviselő kéri polgármester urat, nyugtassa meg a labdarúgást 
szerető közönséget azzal kapcsolatban, hogy a névváltozás folyamatban van, mint 
ahogy erről beszéltek korábban is, és Edelény beilleszthető az elnevezés elejére, 
vagy valahová a névbe. 
 
Polgármester elmondja, hogy a sportegyesület neve jelenleg Tomor-Lak Községek 
Sportegyesülete, a nevezés a megyei I. osztályú labdarúgó bajnoksában Edelény-
Tomor-Lak néven került be, amelyet a szövetség elfogadott, és vasárnap már az első 
bajnoki mérkőzését Edelény-Tomor-Lak néven játsza. Egyébként az egyesület 
alapszabályának és nevének a módosítása folyamatban van. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
98/2014.(VIII.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Tomor-Lak Községek Sportegyesület támogatásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tomor-Lak Községek Sportegyesület 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
                                 
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Tomor-Lak Községek 
Sportegyesület (3787 Tomor, Kossuth út 75., adószáma: 
19914970-1-05) labdarúgó szakosztályát 3.000.000,- Ft, azaz 
hárommillió forint vissza nem térítend ő támogatásban 
részesíti  a 2014. évi költségvetés  általános tartaléka terhére. 

 
2./ Képviselő-testület a támogatási megállapodást a határozat 

mellékleteként jóváhagyja. 
 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
4./ Képviselő-testület megköszöni a Bódva-völgyi Tömegsport 

Egyesületnek a város labdarúgásáért eddig végzett 
tevékenységét. 

 
Határidő: azonnal, 2014. augusztus 31. a megállapodás  
                megkötésére, illetve 2014.12.31. 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a 98/2014.(VIII.13.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
kiegészít ő támogatás biztosításáról 

mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzat , Edelény István király útja 52. 
adószáma: 15725596-2-05 (képviseli: Molnár Oszkár polgármester ) továbbiakban 
Támogató, 

másrészt a Tomor-Lak Községek Sportegyesület  , 3787 Tomor, Kossuth út 75. 
adószáma: 19914970-1-05 (képviseli: Szilvai Attila elnök ) továbbiakban Támogatott 
között önkormányzati támogatás felhasználására. 

1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.000.000,- Ft, azaz 
hárommillió  forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott 
részére. 

2) Támogatott nyilatkozik, hogy Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló 
12/2005. (II.28.) önkormányzati rendeletében foglaltakat ismeri, és azt elfogadja.  

3) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.  

4) A támogatott vállalja, hogy az 1) pontban jelölt összeget az alábbi célokra 
fordítja: 

Labdarúgó szakosztály működtetésére: 

� Nevezési díj, játékengedélydíj, sportorvosi díj és egyéb adminisztratív 
jellegű díjakra; 

� Játékvezetői díjakra; 
� Utazási költségekre; 
� Sportfelszerelések (cipők, labdák, mezek, technikai eszközök) 

beszerzésére, 
� működéssel összefüggő egyéb díjak (pl.: telefon, internet stb.). 

5) A támogatás folyósítása az alábbi ütemezés szerint történik: 

� ……a testületi döntést követően ………….. Ft. 
� …….. 03-ig     ………….. Ft. 

6) Támogató a 5.) pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a támogatást 
átutalással teljesíti ………………………nál vezetett 54300039-10030486 számú 
számlára. 

7) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 4.) pontban megjelölt célokra 
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2015. 
január 31-ig részletes, írásbeli elszámolást készít az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a 4.) pontban foglalt 
megosztás szerint. Az elszámolás alapját képező bizonylatokat, 
dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési határidőn belül bármikor 
ellenőrizheti a Hivatal útján. 
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8) Támogató jogosult a 4.) pontban foglalt cél megvalósulását a Hivatal megbízott 
képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni. 

9) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy 
a felhasználás nem felel meg a 4.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás 
teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul. 

10) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a sportegyesület ezen szerződés 
valamely pontját nem  teljesíti, úgy a Támogató a támogatás folyósítását 
felfüggesztheti, illetve súlyosabb esetben megszüntetheti. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
szabályai irányadóak. 

 

Edelény, 2014. augusztus ….               Edelény, 2014.augusztus …. 

 

……………………..……………                           ……..…………..…………………… 
               támogatott      támogató cégszerű aláírása 
      
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
………………………………….. 
 
Jogi ellenjegyzés: 
…………………………………... 
                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                  
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 101./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
99/2014.(VIII.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének 

támogatásáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők 
Egyesületének támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Bódva-völgyi Közéleti Roma 
Nők Egyesülete részére (3780 Edelény, Borsodi út 26.) 256.000,-
Ft (azaz kettőszázötvenhatezer forint) összegű vissza nem 
térítend ő támogatást biztosít  a 2014. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 

2. Az Egyesület a támogatást a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
felé fennálló 256.000,-Ft (azaz kettőszázötvenhatezer forint) 
összegű tartozás törlesztésére fordíthatja. A támogatást az 
Önkormányzat közvetlenül a Kft. részére utalja át. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
Melléklet a 99/2014.(VIII.13.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
vissza nem térítend ő támogatás nyújtásáról 

mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzat , Edelény István király útja 52. 
adószáma: 15725596-2-05 (képviseli: Molnár Oszkár polgármester ) továbbiakban 
Támogató, 

másrészt a Bódva-völgyi Közéleti Roma N ők Egyesülete , ……………………... 
adószáma: 18449826-1-05 (képviseli: Dánilené Tóth Beáta elnök ) továbbiakban 
Támogatott között önkormányzati támogatás felhasználására. 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 256.000 Ft, azaz 
kettőszázötvenhatezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Támogatott 
részére. 

2. Támogatott a támogatást a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3780 Edelény, 
Borsodi út 26.) felé  helyiségbérleti díj jogcímen fennálló hátraléka kifizetésére 
fordíthatja.  

3. A támogatást a Támogató közvetlenül a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
részére utalja át. 
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4. Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.  

5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény, és a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

 

Edelény, 2014. augusztus ….                           Edelény, 2014. augusztus …. 

………………………………                                ……..……..………………… 
          támogatott       támogató cégszerű aláírása 
                             
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
………………………………….. 
 
Jogi ellenjegyzés: 
…………………………………... 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 102./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
100/2014.(VIII.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tanműhely megépítéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 
képviseletében Flaskó Attiláné igazgató asszony kérelmét 
megtárgyalta, és az önkormányzat tulajdonát képező Edelény 
belterület 1193/4 hrsz-ú ingatlanon tanműhely és tároló 
építéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja . 

2. Képviselő-testület a tervdokumentációt megismerte. 

3. Az építmény megvalósításához szükséges engedélyek 
beszerzése valamint a kivitelezéshez kapcsolódóan felmerülő 
valamennyi költség viselése az intézmény feladata. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Környezetvédelmi Alap felhasználásával megvalósuló csapadékvíz-elvezető 
csatornarendszerek felújításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja, Lázár István 
képviselő úr módosító javaslatával együtt, amely úgy szól, hogy a Környezetvédelmi 
Alapon még fennmaradó 400 ezer forintot a Finkei út és a Gábor Áron út közötti 
csapadékvíz-elvezető meder kotrására fordítsák. 
 
Városfejelsztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a módosító 
javaslatot 1 igen és 1 nem szavazattal nem támogatta, a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadásra javasolja, a Humánpolitikai Bizottság a módosító 
javaslatot és az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő: Felvetődött Lázár István képviselő úr részéről, hogy Finkén 
a főúttól a Gábor Áron útig lévő csapadékvíz-elvezetőt, amit kézi erővel nem lehet 
kitisztítani, és ami egy-egy esőzés alkalmával igen sok problémát okoz, azt a 
maradék összeget erre használják fel. Jegyző úr elmondta azt is, hogy a Malomárok 
belvárosi szakaszán a zárt csapadékvíz-elvezetőt is fontos lenne kitisztítani. Igaz, az 
előterjesztésben erre szerepel egy összeg, illetve tartalékolni is lehetne az összeget, 
hiszen váratlan probléma esetére 400 eFt +ÁFA megmaradhatna, viszont a 
bizottságok úgy döntöttek, hogy támogatják képviselő úr javaslatát, mondván, hogy 
az elmúlt időszakban rengeteg problémát és bosszúságot okozott a lezúduló 
csapadékvíz ezen a részen, és általában tűzoltásszerűen akkor történt meg a meder-
kotrás, amikor már baj volt. Ez, ahogy képviselő úr is mondta, talán csak egy tapasz 
a sebre, de ha meg tudják előzni a bajt, akkor talán sok bosszúságtól mentik meg 
magukat. 
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Antal Pál képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta a Malomárok és a Művelődési 
Központ melletti területtel kapcsolatban, hogy ahol a csapadékvíz a Malomárokba 
folyna, az átemelő, amely a buszmegálló és a főút találkozásánál van, az a cső el 
van dugulva. Azt kéri, hogy ez is kerüljön kitisztításra, hogy a csapadékvíz innen is el 
tudjon folyni.  
Felvetette még, hogy a Zúgó-patak kiscsásztai híd betongyűrűje is el van 
iszapolódva, ami nehezen engedi át a nagyobb mennyiségű vizet, ezt is jó lenne kézi 
erővel kitakarítani, amit közcélú munkavégzés keretében meg lehetne oldani. 
 
Magyar Árpádné képviselő a Szentpéteri útra szeretne betongyűrűket kérni, mert 
esős időben a víz nem tud elfolyni. 
 
Polgármester elmondja, hogy van egy elég szűkös keretük minden esztendőben a 
Környezetvédelmi Alapon, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján mindig egy-
egy bizonyos célra használnak fel. Ez nem túl nagy összeg tudja mindenki. A városi 
belvízelvezető-hálózattal kapcsolatban már többször elmondta, és most is újra el kell 
mondania a tisztelt lakosság részére, a képviselőtársai részére is, hogy lehet 
beavatkozni egy-egy helyen, de ez tényleg csak „tűzoltásszerű” dolog. A 
csapadékvíz-elvezető rendszert csak és kizárólag egyben és átfogóan lehet 
megoldani, másként nem. A következő uniós költségvetési ciklusban, amibe már 
beléptek, és ősszel kezdenek kijönni majd a pályázatok, pontosan a KEOP-os 
pályázatokra tízszeres összeg van betervezve állami szinten, mint amennyi az előző 
költségvetési ciklusban volt. Ez azért rendkívül fontos, mert a belvíz-, csapadékvíz-
elvezető rendszereket pontosan a KEOP-os pályázat keretében lehet benyújtani. 
Tehát minden esély és remény megvan arra, hogy az elkövetkezendő esztendőkben 
Edelény városában meg tudják valósítani a teljes csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítását, ahol kell a cseréjét, stb. Újra csak türelmet kér, - meghajolva minden 
edelényi lakos előtt, akiknek problémát okoznak a hirtelen lezúduló esővizek, - hogy 
hagy kezdjenek már ezek a pályázatok kijönni. Gyakorlatilag fel vannak készülve, 
majdhogynem kiviteli tervszinten, a város jó részére a terv megvan a 
belvízelvezetésre, tehát abban az esetben, ha jönnek a pályázatok, olyan helyzetben 
vannak, hogy nagyon rövid időn belül be tudják nyújtani. Mivel hatalmas összeg lesz 
ebben a „kalapban”, nemcsak Edelénynek, hanem minden olyan településnek, akit 
éget ez a probléma, szerinte megoldást fog jelenteni. Nyilván ő is elfogadja, hogy azt 
a maradék bruttó 500 ezer forint körüli pénzt az említett szakaszra szavazzák meg.  
Az iszapolódásokkal kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időszakban elég komoly 
problémát okozott, hogy a közfoglalkoztatás rendkívül hektikus volt, rendkívül rövid 
idejűek voltak és nem túl nagy létszámmal működtek a programok. Tegnap indult a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül az egyik program 126 fős 
létszámmal, ez december 31-ig tart, a másik program 15-én indul, ezt a 
Polgármesteri Hivatal keretén belül fogják lebonyolítani, ebben 80 fő fog részt venni. 
Magyarul mostantól van lehetőségük arra, hogy a kézi munkát igénylő belvízelvezési 
problémákat megoldják. Magyar Árpádné képviselő asszony fölvetésére annyit kíván 
mondani, hogy a Szentpéteri út állami kezelésű, nem önkormányzati, tehát ezzel 
különösebben nem tudnak mit kezdeni, legfeljebb felszólítani a Magyar Államot, hogy 
csinálja meg. 
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Ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, miszerint a 
Környezetvédelmi Alap terhére bruttó 500 ezer forintot a Finkei út és a Gábor Áron út 
közötti meder kotrására fordítsák. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
Polgármester a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
101/2014.(VIII.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Környezetvédelmi Alap felhasználásával megvalósuló 

csapadékvíz-elvezető csatorna-endszerek felújításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Környezetvédelmi Alap felhasználásával 
megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatornarendszerek 
felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság véleményének kikérésével - a Környezetvédelmi 
Alap alszámlán rendelkezésre álló összeg terhére 
1.000.000,-Ft + áfa= Br. 1.270.000,- forint összeg ű 
fedezetet biztosít az Önkormányzat tulajdonában álló 52 
hrsz-ú ingatlanon hordalékfogó elhelyezésére és a Malom 
árok új sporttelepen elhelyezkedő nyílt árkos szakaszának 
iszaptalanítására, gyommentesítésére és eredeti 
funkciójának visszaállítására. 

 
2. Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap terhére bruttó 

500 ezer forintot  a Finkei út és a Gábor Áron út közötti 
csapadékvíz-csatorna meder kotrására fordítja . 
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3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítására, 
a kivitelezéshez szükséges kötelezettségvállalásra. 

 
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2014. november 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 

 
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 
 


