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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2016. április 4-én 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. KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési keret-
megállapodás aláírására felhatalmazó nyilatkozat jóváhagyásáról 

 
2.  Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston 

Program) benyújtásáról 
 

3. Vis maior pályázat benyújtásáról  
 

4. Civil szervezetek támogatásáról 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2016. április 4. 
 
 
 
 
 
 

                  Vártás József 
                        jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 4-én  

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Fischer Ferdinánd, Káli 

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

 
Igazoltan távol: Borza Bertalan képviselő, Csabai Gyula képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző 
          Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője   
         
Jegyzőkönyvvezető:       Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő 
jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 

1. KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési keret-
megállapodás aláírására felhatalmazó nyilatkozat jóváhagyásáról 

     Előadó: polgármester 
 

2. Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston 
Program) benyújtásáról 

   Előadó: polgármester 
 

3. Vis maior pályázat benyújtásáról  
     Előadó: polgármester 

 
4. Civil szervezetek támogatásáról 

      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 - 10 képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1. KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési keretmegállapodás 

aláírására felhatalmazó nyilatkozat jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 

 
2. Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston 

Program) benyújtásáról 
     Előadó: polgármester 

 
3. Vis maior pályázat benyújtásáról 

Előadó: polgármester 
     
4. Civil szervezetek támogatásáról 
      Előadó: polgármester 
 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési keretmegállapodás 
aláírására felhatalmazó nyilatkozat jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 58./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ez a nyilatkozat, amit a 
testület jóváhagy, az Edelényben megvalósítandó 1,2 milliárd forint összértékű 
szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítéséről, felújításáról, illetve ahhoz kapcsolódó 
gerincvezeték-hálózat rekonstrukciójáról szól. Annyit kell tudni róla, hogy központosított 
közbeszerzési eljárás zajlik, két héttel ezelőtt a televízióban is szó volt róla, hogy 
országosan összességében 400 milliárd forintos ez a közbeszerzési eljárás, aminek része 
az edelényi szennyvíztisztító-telep is, ehhez kell a felhatalmazó nyilatkozat. 
 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2016.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési 

keretmegállapodás aláírására felhatalmazó nyilatkozat 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
KEHOP-2.2.2-16 pályázat megvalósítása érdekében kivitelezési 
keretmegállapodás aláírására felhatalmazó nyilatkozat jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat tartalmát, mely alapján az 
„Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és 
kapcsolódó fejlesztések” projekt a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között szerepel a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló Korm. határozatban. 

2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1084/2016. (II. 29.) 
Korm. határozat alapján a projekt indikatív támogatási kerete 1,09 
Mrd Ft, Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető 
indikatív önerő 0,13 Mrd Ft, mely alapján a projekt megvalósításához 
önkormányzati saját forrásból további önerő biztosítása nem 
szükséges. 

3. Képviselő-testület a felhatalmazó levél tartalmát a határozat 
mellékleteként elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására, valamint a közbeszerzési eljárás során a szükséges 
ajánlatkérői döntések meghozatalára. 

 
Határidő: 2016.04.15., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 Értesül: NFP igazgató, osztályok 
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Melléklet a 47/2016.(IV.04.) határozathoz 
 
 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT 
 
Projekt címe: Edelény Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és 

kapcsolódó fejlesztések  
 
Konzorciumi Tag neve: Edelény Város Önkormányzata 
 
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
 
Képviselő: Molnár Oszkár polgármester 
 
Adószám: 15725596-2-05 
 
Alulírott Molnár Oszkár (hivatalos képviselő), mint a(z)  Edelény Város 
Önkormányzatának képviselője, a tárgybani projekt Végső kedvezményezettje jelen 
nyilatkozat aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – felhatalmazom az 
NFP Nonprofit Kft-t, a tárgybani projekt Konzorciumvezetőjét arra, hogy a Projekt 
megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás(oka)t az Önkormányzat helyett és nevében folytassa le, 
válassza ki a nyertes ajánlattevőt/ajánlattevőket, valamint a nyertes 
ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – az Önkormányzat nevében és annak javára – írja 
alá a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró 
kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t. 
 
 
Kelt: Edelény, 2016. ………………………..        

 
  __________________________  

 Molnár Oszkár 
 polgármester 

 Edelény Város Önkormányzata 
 

  
                                   p.h.                     
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston Program) 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 59./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Művelődési Központ kezelésében lévő Tájházra 
nyújtanak be pályázatot, 4 millió forint értékben. Ezzel a pályázattal a Tájházban 
azoknak az eszközöknek az elhelyezését próbálják megoldani, amit jelenleg a 
szabadban tárolnak. Ez egy kisebb lélegzetű, de rendkívül fontos pályázat. 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2016.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Muzeális intézmények szakmai támogatására 
szóló pályázat (Kubinyi Ágoston Program) benyújtásáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Muzeális intézmények szakmai 
támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston Program) 
benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt 
be Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló 
pályázat (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati 
kiírásra. 

 
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget bruttó 4 millió 

Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem 
biztosít. 
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes 
pályázat esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vis maior pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a tavaszi áradáskor, ami nem túl jelentős, de azért  a 
Bódva vízszintjének megemelkedésével egyidejűleg, gyakorlatilag minden egyes 
áradáskor előfordul, hogy a Malomszögben a Malomárok vízszintje rendkívüli jelentős 
mértékben megemelkedik. Most az a fura helyzet állt elő, hogy a Malomárokban 
magasabb volt a vízszint, mint a Bódvában. Ezt a helyzetet megpróbálják olyan módon 
kezelni, hogy vis-maior pályázatot nyújtanak be a Malomárok egyik oldalának 
lebetonozására. 
 
Ezt követően– mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2016.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a vis maior pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be vis maior támogatás igénylésére az 
önkormányzati tulajdonú 10/2 hrsz-ú Malomárokban 2016. 
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február 18-án, és az azt követő napokban nagy mennyiségű 
csapadékvíz miatt bekövetkezett károsodás helyreállítására. 

 
2. Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

a) a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem 
rendelkezik, 

b) más, a tulajdonában lévő ingatlannal ezt a feladatát nem 
tudja ellátni, 

c) a károsodott csapadékvíz árok és tartozékai a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 11. pontja szerinti településüzemeltetés 
feladatok körébe tartozó, a „helyi környezet- és 
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;” 
önkormányzati feladat ellátását szolgálja, 

d) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó ingatlanokra a 
5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás 
megkötését, amennyiben az érintett ingatlanokra köthető 
biztosítás, 

e) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását, 

f) saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani, 

g) az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott 
be más pályázatot. 

 
3. A becsült költségigény: 8.000.000 forint. Képviselő-testület 

támogatási igényét 7.200.000 forint (90%) összegre nyújtja be, 
melyhez a 800.000 forint (10%) saját forrást a 2017. évi 
költségvetésben keletkezett felhasználási célú bevételek terhére 
biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a szakértői 
vélemény beszerzésére, és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2016. április 05., 
Felelős: jegyző, polgármester 
Értesül: osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Civil szervezetek támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester örömét fejezi ki, hogy az előterjesztés a képviselő-testület 
elé kerülhetett, hiszen mind a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, mind a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tantestülete, diákjai és felkészítő tanárai 
rászolgáltak erre a támogatásra, sőt ennél sokkal többre, csak most nyílván ennyit 
tudnak adni. Azért kért szót, mert március 15-én részt vehettek szerinte egy rendkívül 
színvonalas városi ünnepségen, és egy kicsit sajnálja, hogy nem látták többen ezt az 
ünnepséget, ezért arra biztatná Edelény lakosait, hogy az állami, városi ünnepségeket 
látogassák, akár március 15-ről, akár augusztus 20. vagy október 23-ról legyen szó. 
Tényleg egy olyan élmény volt a Szent János Görögkatolikus Gimnázium diákjainak az 
előadása, hogy felért bármilyen színházi előadással. Kéri képviselőtársait szavazzák meg 
az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2016.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Civil szervezetek támogatásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
1./ Képviselő-testület az Edelényi Középiskola Fejlesztésért 

Közhasznú Alapítvány-t 200.000 Ft, azaz kettőszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti - 
hátrányos helyzetű, tehetséges gyermek támogatása 
céljából - a 2016. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére. 
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2./  A Képviselő-testület az Esély a kiteljesedésre Alapítvány-t 
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti - hátrányos helyzetű, tehetséges 
gyermek támogatása céljából - a 2016. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére 

 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

támogatás biztosításáról szóló megállapodások aláírására. 
 

Határidő: 1-2. pont azonnal, 3. pont 2016. április 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezetek 

 
 
 
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 
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