EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. május 17-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásához többlet önerő biztosításáról
2. TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról
3. TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése – tárgyú
támogatási kérelem benyújtásáról
4. Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet biztosításáról

E d e l é n y, 2016. május 17.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 17-én
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Káli
Richárd, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné,
Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Korbély Györgyi Katalin
képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő
jelen van.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásához többlet önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
2. TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
3. TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése – tárgyú
támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
4. Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: 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 a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, - 9 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak
szerint:
1./ Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásához többlet önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
2./ TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése – tárgyú támogatási kérelem
benyújtásáról
Előadó: polgármester
3./ TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése – tárgyú
támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
4./ Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívás alapján
pályázat benyújtásához többlet önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 80./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2016.(V.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki
térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívás alapján támogatási kérelem
benyújtásához többlet önerő biztosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki
térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásához
többlet önerő biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a 62/2016.(IV.21.) határozat 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:

„2. Képviselő-testület a megpályázott összeget 2 x 50 mFt= 100 mFt
összegben állapítja meg, melynek megvalósításához – nyertes
pályázat esetén – az 5 % önerőt (5 263 158 forint) biztosítja. Az
önerő 10%-át a 2016-os költségvetés, míg a fennmaradó 90%-át a
2017. évi költségvetés saját bevétele terhére biztosítja.”
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
2./ Napirendi pont tárgya:
TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése – tárgyú támogatási kérelem
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 81./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester örömének szeretne hangot adni, hiszen hosszú évek óta
munkahelyteremtésről, foglalkoztatás bővítéséről hallanak, és gyakran érte az a vád a
kormányt, hogy csak a közmunkával próbálja megoldani ezt a kérdést, ami már akkor
sem volt igaz, hiszen a kis- és középvállalkozásokat rengeteg pályázattal és lehetőséggel támogatták.
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Egy olyan előterjesztés van most előttük, ami régi hiányossága és tartozása Edelénnyel
szemben a mindenkori kormányzatnak. Edelény városában egy olyan vállalkozói zónát
alakítanának ki, ahol az ahhoz kedvet és affinitást érző vállalkozások, illetve cégek le
tudnak telepedni, és azt tudja mondani Edelény Város Önkormányzata, Polgármester úr,
hogy ha valaki itt akar munkahelyeket teremteni, tessék, itt van a terület, be lehet
költözni, csak csarnokot kell építeni, le kell telepedni és edelényi embereket kell
foglalkoztatni. Tehát egy olyan előterjesztés van előttük, amely 724 millió forint
értékben arra irányult, hogy a vállalkozói zónát kialakítsák a városban. Ennek nagyon
örül, és reméli, hogy el is nyerik ezt a támogatást és ki is tudják használni ezt a
lehetőséget.
Magyar Árpádné képviselő örömmel olvasta az előterjesztést, egyrészt, mint a körzet
képviselője, hogy az egresi városrészen kerül kialakításra az ipartelep, és reméli, hogy
ezt a támogatást meg is kapják. Bízik benne, hogy az Egresen olyan munkahelyek
létesülnek, ahol több száz ember fog tudni dolgozni, nem
csak a közmunka programban, hanem szakmájában tud majd dolgozni.
Polgármester: Alpolgármesternek teljesen igaza van abban, hogy régi adóssága a
mindenkori magyar kormánynak ezzel a térséggel szemben, mert eddig gyakorlatilag
nem volt lehetőség arra, hogy a Bódva-völgyében iparterületet létesítsenek.
Visszanyúlva 1990-ig, sőt még korábbra, amikor nagyon jól tudta az akkori aktuális
kormány, hogy be fogják zárni a bányát, és meg fognak szűnni a mezőgazdasági
szövetkezetek. Ha egy picit előre gondolkodik az akkori aktuális magyar kormány, már
előtte egy-két évvel már meg kellett volna valósítani az átképzéseket, az iparterület
kialakítását állami finanszírozással, és nem került volna sem Edelény városa, sem pedig
az egész térség ilyen helyzetbe, mint amilyen helyzetben szenvednek már a
rendszerváltás óta, több mint 20 év óta, hogy egy esztendő alatt 2000 ember vesztette
el munkahelyét Edelény városában, amit lehetetlen volt pótolni. Képviselő asszonynak
annyit kíván mondani, hogy szerencsés véletlen, hogy pont az egresi területen tudják
reményeik szerint megvalósítani mintegy 10 hektáros területen ezt az ipari területet.
Egyszerűen annyira be vannak korlátozva és határolva a városban a területekkel, hogy
nem volt más. Tehát ez az egyetlen olyan terület van, és nagyon remélik, hogy a
bányahatóság nem fogja meggátolni ezt a tervüket, hiszen gyakorlatilag a város
külterületeinek jelentős része alá van bányászva. Ezt a „meccset, mérkőzést” most
vívják, nagyon remélik, hogy ebből is „győztesen” fognak kikerülni. Annyit még, hogy ha
ezt sikerül megvalósítani, az előzetes érdeklődések alapján néhány év alatt nem 100150 fős, hanem lényegesen nagyobb létszámú munkahely fog keletkezni Edelény
városában. Reméli, hogy lesz is elegendő munkaerő, aki majd dolgozni akar ezekben az
üzemekben, amelyek majd létesülnek.
Ezek után az előterjesztés határozati javaslatának 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2016.(V.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése–
támogatási kérelem benyújtásáról

tárgyú

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TOP-1.1.1-15 kódszámú – Iparterületek fejlesztése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be
TOP-1.1.1-15
kódszámú
Iparterületek
fejlesztése
című
felhívásra, a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt
tervezett területre vonatkozón.
2. Képviselő-testület az igényelt összeget bruttó 724 millió Ft
összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésére és benyújtására, nyertes támogatási kérelem esetén a
pályázat megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
3./ Napirendi pont tárgya:
TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 82./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmonja, ismert, hogy néhány évvel ezelőtt a Mátyás Óvoda egyik
épületét sikerült uniós forrásból felújítani, most a másik épületen van a sor, erre irányul
a pályázatuk.
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Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2016.(V.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése –
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TOP-1.4.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése – tárgyú
támogatási kérelem benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be TOP-1.4.1-15
kódszámú Mátyás óvoda és bölcsőde fejlesztése című
felhívásra.
2./ Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 250 millió
Ft összegben állapítja meg.
3./ Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít.
4./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
4./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 83./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester az előterjesztéshez egy megjegyzést tesz; szükséges és elengdhetetlen
az előttük álló fejlesztések miatt, hogy digitális alaptérképekkel rendelkezzenek.
Et követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2016.(V.17.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet
biztosítása
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény város digitális alaptérképének beszerzéséhez fedezet
biztosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul Edelény város
külterületi
és
zártkerti
valamint
belterületi
digitális
alaptérképének
beszerzéséhez,
illetve
azok
évenkénti
frissítéséhez az előterjesztés mellékletét képző árajánlat alapján.
2. Képviselő-testület a beszerzés pénzügyi fedezetére 1.155.825 Ft-ot
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet általános tartalék keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy az előirányzatmódosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő
átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, továbbá a
2017-2020. évi költségvetési rendelettervezetek készítésekor a
szükséges előirányzatot szerepeltesse.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. május 30.
Felelős: jegyző
Értesül: osztályok
Napirend után Béres Tibor képviselő a volt ÉMÁSZ házzal kapcsolatban tett fel kérdést.
Elmondja, hogy foglalkoztak az ott lakók levelével korábban, és az volt az ígéret, hogy a
hiányolt munkák elvégzésre kerülnek. Kérdése, hogy történt-e valamilyen lépés az
önkormányzat, illetve a Borsodi Közszolgáltató Kft. részéről.
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Polgármester: Amikor legutóbb erről a témáról beszéltek, azt mondta, hogy a fűtési
szezon után fognak a munkálatokhoz nekilátni, mert alapvetően a fűtésrendszerrel van
probléma. Sajnos, még mindig tart a fűtési szezon akár tetszik akár nem, a nyári
időszakban mindenképpen meg fogják csinálni.
Magyar Árpádné képviselő az ÉMÁSZ házzal kapcsolatban szeretné kérni polgármester
urat, hogy nézessen utána, hogy van-e az ott lakóknak lakástulajdona. Ha van, az olyan
személy jogosult-e ott lakni?
Kérdése továbbá, hogy a közterület-felügyelők mikor fognak munkába állni, mert a
hétvégén megrendezésre kerülő OMEGA koncert kapcsán is szeretné kérni a bejövő
fogalom miatt, hogy tegyék egy kicsit rendbe a zöldterületeket a tulajdonosok, sok
helyen nagy a fű. A benzinkúttól a volt fagyizóig a füvet egyáltalán nem vágják az ott
lakók, igaz van olyan, aki elköltözött, van, aki meghalt, de van olyan is, aki tehetős
tulajdonos, megvett ott egy telket és évek óta csak van, és az ingatlanán
embermagasságig ér a fű, mert nem foglalkozik vele. A közterület-felügyelőknek
utasítaniuk kellene, hogy vágják le a füvet, és akik ezt nem teszik meg, azokat
büntessék meg, vagy ha a Kft. vágja le, számlázzák ki az érintetteknek.
Polgármester: A közterület-felügyelők már dolgoznak, információi szerint jó munkát
végeznek, és megvan az, hogy milyen ütemezés szerint kell végezniük a városban,
oda is el fognak érni majd. Abban igaza van képviselő asszonynak, hogy a hét végére
azokon a területeken jó lenne levágni a füvet. Ebben intézkedni fog.
Elmondja továbbá, hogy annak idején, amikor az ÉMÁSZ házat a Magyar
Vöröskereszt adományából felújították, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy oda
olyan családok költözhetnek be, akiknek nincs másik lakóingatlan tulajdona. A
kérdéssel azóta nem foglalkozott, de nyilván képviselő asszony nem véletlenül tette
fel ezt a kérdést, és megnézik majd, hogyan állnak most ezzel a dologgal annak a
néhány családnak az esetében.
Ezek után - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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