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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. március 30-án a Városháza Dísztermében  
(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. Belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél 
lefolytatandó belső ellenőrzési eljárásról szóló 9/2015.(I.29.) határozat 
módosításáról 

 
2. „Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” című pályázat 

benyújtásáról 
 

3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal közfoglalkoztatási program 
megvalósítására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
 
 
 
E d e l é n y, 2015. március 30.  
 
 
 
 
 
    

         Vártás József 
                      jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án  

a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, 
Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Káli Richárd képviselő, Korbély Gyögyi Katalin képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Ambrusics Tibor aljegyző 

  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      
Jegyzőkönyvvezet ő:  Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 
fő jelen van. 
 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 
1./ Belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 

lefolytatandó belső ellenőrzési eljárásról szóló 9/2015.(I.29.) határozat 
módosításáról 

        Előadó: polgármester 
 
2./ „Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” című pályázat 

benyújtásáról  
        Előadó: polgármester 
 
Polgármester javasolja napirendre felvenni a „Bódvavölgyi Vízgazdálkodási 
Társulattal közfoglalkoztatási program megvalósítására kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról” szóló 46./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással együtt – 
szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 10 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
40/2015.(III.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak 

meghatározásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1./ Belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.-nél lefolytatandó belső ellenőrzési eljárásról szóló 
9/2015.(I.29.) határozat módosításáról 

     Előadó: polgármester 
 
2./ „Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” című 

pályázat benyújtásáról  
      Előadó: polgármester 
 
3./ Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal közfoglalkoztatási program 

megvalósítására kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 

  Előadó: polgármester 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél 
lefolytatandó belső ellenőrzési eljárásról szóló 9/2015.(I.29.) határozat 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület a javaslatot - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
41/2015.(III.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-nél lefolytatandó belső ellenőrzési 
eljárásról szóló 9/2015.(I.29.) határozat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a belső ellenőr kiválasztásáról a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél lefolytatandó belső ellenőrzési 
eljárásról szóló 9/2015.(I.29.) határozat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

9/2015.(I.29.) határozatban szereplő „2015. március 31.” 
napjáig tűzött határidőt a belső ellenőr kérelmére „2015. április 
15.” napjára módosítja. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására.  
 

3. Képviselő-testület elrendeli a belső ellenőrzési jelentés 2015. 
április 23. napján tartandó rendes testületi ülésre történő 
beterjesztését. 

 
Határidő:  2015. április 23. 
Felelős: polgármester 
Értesül:  ügyvezető igazgató, osztályok, belső ellenőr 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
 
„Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” című pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület a javaslatot - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
42/2015.(III.30.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  „Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” 

című pályázat benyújtásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Az Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése” című 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozta. 
 
1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be Szociális szakosított ellátást szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 
című konstrukció megvalósítása érdekében. 

 
2.) Képviselő-testülete jóváhagyja Az Edelényi Időskorúak Szociális 

Otthonának bővítését célzó pályázat teljes körű megvalósítását. 
 

3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül az Időskorúak 
Otthonához tartozó Apartman-házat (3780 Edelény, Árpád út 29.) 
a beruházás helyszínéül jóváhagyja.  

 
4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 25.000.000 Ft összegben 

jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása 
maximum 95%.  

 
5.) Képviselő-testület a pályázathoz szükséges bruttó 5.000.000 Ft 

önerőt Edelény Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről 
szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklet „Alugyár 
buszmegállók kialakítása” során betervezett összegből történő 
elvonással biztosítja azzal, hogy a 2014. évi zárszámadási 
rendelet megalkotásakor a pénzmaradvány felosztása során a 
fejlesztési maradvány terhére az összeg visszatervezését 
elrendeli. 
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6.) Képviselő-testülete felhatalmazza  a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására. 

 
Határidő: április 15., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, intézmény 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal közfoglalkoztatási program megvalósítására 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 

 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a Vízgazdálkodási Társulás közmunka-
programjának keretein belül, - mint ahogy meg is van határozva, - általában a 
patakmedreket, a holt Bódva-ágat és egyéb medreket tisztítanak, takarítanak. Kéri, 
hogy hívják már fel a figyelmét a munkavezetőknek arra, hogy próbálják meg 
betartani a zöldhulladék égetésének a szabályait. A tavalyi évben többször volt 
probléma abból, hogy nem megfelelő időben, és nem megfelelő módon égették a 
hulladékot, ott is felgyújtották, ahol nem lehetett volna, vagy akkor is, amikor nem 
lehetett volna és emiatt sok lakossági panasz érkezett. Akkoriban aljegyző úrnak 
jelezték, segített is ennek a problémának a megoldásában. Kéri, hogy hívják fel erre 
a figyelmet. 

 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat 
elfogadását szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület a javaslatot - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

43/2015.(III.30.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal közfoglal-
koztatási program megvalósítására kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal 
közfoglalkoztatási program megvalósítására kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal kötendő - 
közfoglalkoztatás önerejének biztosításáról szóló - 
együttműködési megállapodást a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület a közfoglalkozatás megszervezéséhez 

szükséges 300.000,-Ft önerőt Edelény Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet „Önkormányzat által 
folyósított ellátások” előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulat, osztályok 
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Melléklet a 43/2015.(III.31.) határozathoz 
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Polgármester jelzi, hogy április 7-én, kedden, du. 16:00 órakor rendkívüli ülést 
tartanak az erre a ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása miatt, aminek a 
határideje április 12. 
 
Ezt követőn, - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
               Molnár Oszkár           Vártás Józse f 
               polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 


