EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. július 28-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakör betöltéséről
6. Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való
képviseletéről
7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
8. 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról
9. TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek
Edelényben – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

rehabilitációja

E d e l é n y, 2016. július 28.
Dr. Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 28-án
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai
Gyula, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Loj Balázs
alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselők
Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Lázár István, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.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. Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakör betöltéséről
6. Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való
képviseletéről
7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
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8. 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról
9. TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek
Edelényben – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

rehabilitációja

Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
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. Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2. A helyi iparűzési adóról
módosításáról
Előadó: polgármester

szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati

rendelet

3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól
jogkövetkezményeiről
szóló
19/2016.(VII.14.)
módosításáról
Előadó: polgármester

és azok megsértésének
önkormányzati
rendelet

5. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
Előadó: polgármester
6. Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való
képviseletéről
Előadó: polgármester
7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
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8. 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról
Előadó: polgármester
9. TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben –
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 140./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel, kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016. (VII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ

RENDELKEZÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 29/2012.(IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, 5.§ (2) bekezdés c)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
109.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével,
aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ábanmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ Az Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete a következő sorokkal egészül ki:
„Edelény
Edelény
Edelény
.

0260/2
0306/1
0306/3

patak
közút
közút

9927
596
1036

100
100
100”

2.§ A Rendelet 3. melléklete a következő sorral egészül ki:
„Edelény

875/1

beépítetlen
terület

898

100”

3.§ A Rendelet 4. melléklete a következő sorokkal egészül ki:
„Edelény

1/139

Edelény

1/140

Edelény

1/141

Edelény

1/142

Edelény

1/143

Edelény

1/144

Edelény

1/145

Edelény

1/146

Edelény

9/15

Edelény

9/16

Edelény

9/17

Edelény

9/18

Edelény

193

Edelény

1472/1

Edelény

1472/2

Edelény

1472/3

Edelény

1472/4

beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen
terület
beépítetlen

736

100

763

100

726

100

725

100

800

100

800

100

800

100

800

100

2312

100

2274

100

2264

100

2575

100

829

100

790

100

796

100

801

100

780

100
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Damak
Múcsony

075/4
083/10

terület
épület, udvar
telephely

12272
861

100
100”

4.§ A Rendelet 2. mellékletében az
a)
„Edelény
3/3
közterület
szövegrész helyébe az

2495

100”

közterület

3831

100”

„Edelény
7
közterület
szövegrész helyébe az

4504

100”

közterület

4980

100”

út

1369

100”

út

2207

100”

1220

100”

közterület

1037

100”

„Edelény
522/3
közterület
szövegrész helyébe az

205

100”

181

100”

„Edelény
szöveg,

3/3

b)

„Edelény
szöveg,
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c)
„Edelény
9/9
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

9/9

d)
„Edelény
282/2
közterület
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

282/2

e)

„Edelény
szöveg,

522/3

közterület

f)
„Edelény
546/28
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

546/28

közterület

9

100”

közterület

14

100”

g)
„Edelény
680/1
közterület
szövegrész helyébe az

990

100”

6

„Edelény
szöveg,

680/1

közterület

825

100”

„Edelény
712
közterület
szövegrész helyébe az

5613

100”

6957

100”

h)

„Edelény
szöveg,

712

közterület

i)
„Edelény
750/2 közterület
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

750/2 közterület

Dankó Pista út

392

100”

Dankó Pista út

441

100”

j)
„Edelény
1509 közterület
szövegrész helyébe az

Váralja út

1908

100”

„Edelény

Váralja út

2400

100”

1509

közterület

szöveg lép.
5.§A Rendelet 3. mellékletében az
a)
„Edelény
78
könyvtár
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

78

„Edelény

155/1

könyvtár

István király út 49.

1149

100”

István király út 49.

1155

100”

b)

szövegrész helyébe az
„Edelény

155/1

szöveg,

polgármesteri
hiv.

István király út
52.

2054

100”

polgármesteri
hiv.

István király út
52.

2073

100”

c)
„Edelény

175/2

Mátyás óvoda I.
sz.
szövegrész helyébe az

Mátyás király út

3033

100”

„Edelény

175/2

Mátyás király út

3038

100”

szöveg,

Mátyás óvoda I.
sz.
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d)
„Edelény
657/1
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg lép.

657/1

vízmű

167

100”

vízmű

145

100”

beépítetlen
terület

116

100”

beépítetlen
terület

141

100”

6.§ A Rendelet 4. mellékletének az
a)
„Edelény

41/2

szövegrész helyébe az
„Edelény

41/2

szöveg,
b)
„Edelény

60

lakóház

szövegrész helyébe az
„Edelény

60

lakóház

szöveg,

Hősök tere
8.

30

100”

Hősök tere
8.

35

100”

c)
„Edelény

412

beépítetlen
terület

238

100”

412

beépítetlen
terület

304

100”

657/2

beépítetlen
terület

1883

100”

657/2

beépítetlen
terület

1169

100”

668/1

beépítetlen
terület

3544

100”

szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,
d)
„Edelény

szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,
e)
„Edelény

szövegrész helyébe az
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„Edelény

668/1

beépítetlen
terület

678/25

udvar

Verespart út
8.

474

100”

udvar

Verspart út
8.

573

100”

szöveg,

3066

100”

f)
„Edelény

szövegrész helyébe az
„Edelény

678/25

szöveg,
g)
„Edelény

678/39

szövegrész helyébe az
„Edelény

678/39

szöveg,

beépítetlen
terület

Verespart út

567

100”

beépítetlen
terület

Verespart út

467

100”

h)
„Edelény

700/ beépítetlen terület
3
szövegrész helyébe az

„Edelény
szöveg,

700/
3

beépítetlen terület

víztoronynál

25

100”

víztoronynál

22

100”

i)
„Edelény

750/1

beépítetlen
terület

Dankó Pista út

207

100”

750/1

beépítetlen
terület

Dankó Pista út

180

100”

750/3

beépítetlen
terület

Dankó Pista út

354

100”

beépítetlen
terület

Dankó Pista út

315

100”

szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,
j)
„Edelény

szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

750/3

9

k)
„Edelény

865

áruház

Hősök tere
1.

1004

100”

áruház

Hősök tere
1.

738

100”

szövegrész helyébe az
„Edelény

865

szöveg,
l)
„Edelény

1130/7

szövegrész helyébe az
„Edelény

1130/7

szöveg,

beépítetlen
terület

85

100”

beépítetlen
terület

102

100”

m)
„Edelény

1508

szövegrész helyébe az
„Edelény

1508

szöveg,

beépítetlen
terület

Váralja út

582

100”

beépítetlen
terület

Váralja út

704

100”

n)
„Edelény

1939/25

szövegrész helyébe az
„Edelény

1939/25

szöveg,

beépítetlen
terület

132

100”

beépítetlen
terület

116

100”

o)
„Edelény

2032

szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

2032

beépítetlen
terület

42

100”

beépítetlen
terület

51

100”
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p)
„Edelény

2040

beépítetlen
terület

553

100”

beépítetlen
terület

613

100”

267

100”

garázs és udvar

267

100”

„Edelény
226
lakóház, udvar
szövegrész helyébe az

532

100”

„Edelény

532

100”

szövegrész helyébe az
„Edelény

2040

szöveg,
q)

„Edelény
61
lakóház
szövegrész helyébe az
„Edelény
szöveg,

61

r)

226

szöveg,

beépítetlen
terület

s)
„Edelény
1262/11 lakóház, udvar
szövegrész helyébe az

480

100”

„Edelény

480

100”

„Edelény
1262/12 lakóház, udvar
szövegrész helyébe az

467

100”

„Edelény

467

100”

1262/11

szöveg,

beépítetlen
terület

t)

1262/12

beépítetlen
terület

2210/4

udvar (finkei
magtár)

1173

100”

beépítetlen terület

1173

100”

szöveg,
u)
„Edelény

szövegrész helyébe az
„Edelény
2210/4
szöveg lép.
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7.§

Hatályát veszti:

a) a Rendelet 2. mellékletében az
„
„Edelény
1/128 közterület
Edelény
0260
patak
Edelény
0306
közút
szövegrész,

8057
10965
4234

100
90,5 (9927/10965)
38,5 (1632/4234)”

b) a Rendelet 3. mellékletében az
„Edelény
1472/1
Edelény
1472/2
Edelény
1472/3
Edelény
1472/4
szövegrész,

beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen

terület
terület
terület
terület

790
796
801
780

c) a Rendelet 4. mellékletében az
„Edelény
1/4
beépítetlen terület
Edelény
1/8
beépítetlen terület
Edelény
1/9
beépítetlen terület
Edelény
9/7
árusító pavilon
Edelény
9/8
piactér
Edelény
9/14
közterület
Edelény
1642/2
udvar és gazdasági
épület
Edelény
1995
lakóház, udvar, mezőg.
ép.
Edelény
5318
gyep / rét / gyümölcsös
Edelény
5463
gyümölcsös, szőlő
Edelény
5478/2
kert, szőlő és gazda
Edelény
050/4
udvar és épület
Edelény
0200/17
szántó
Edelény
0200/18
szántó
Mezőkeresztes 0500/2
szántó
Ziliz
028/2
gyep, legelő
Ziliz
028/4
gyep, legelő, vízmosás
Ziliz
030/1
gyep, legelő, vízmosás
Ziliz
030/3
gyep, legelő, szántó
Múcsony
083/8
üzemi épület

100
100
100
100”

714
679
705
17
1679
8304
1344

100
100
100
100
100
100
100

1381

100

6072
1385
2082
12008
2602
3683
353548
61056
76369
163869
74462
3933

100
100
100
100
100
100
3
100
100
73
88
100”

szövegrész.
8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
12

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016.
július 28. napján.
Edelény, 2016. július 28.

Dr. Vártás József
jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:
A helyi iparűzési adóról
módosításáról
Előadó: polgármester

szóló

34/2012.(XII.12.)

önkormányzati

rendelet

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 141/ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel, kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016.(VII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3/ A.§ Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.”
2.§ Az R. 3/C. §-ának (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3/ C.§ (1) A 3.§ és a 3/A-ban meghatározott adómentesség formájában
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt
– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével
– nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően –
közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.”
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. július 28.
napján kihirdetésre került.
Edelény, 2016. július 28.
Dr. Vártás József
jegyző
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3./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 142./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a rendeletmódosítás lényegében arról szól,
hogy a 62. életévüket betöltött edelényi lakosokat karácsony alkalmából a szokásos
1.000 Ft helyett, most már 4.000 Ft-os ajándékutalvánnyal fogják megajándékozni. Az
előterjesztésnek a maga részéről nagyon örül, többek között azért is, mert a civil
szervezetük vállalta a választási kampány során, hogy az 1.000 forintot emeljék fel, és
ezzel egyik vállalásukat ki tudják pipálni. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: A 4.000 forint úgy van megfogalmazva, hogy maximálisan
adható, tehát nem biztos, hogy ezt fogják adni. A maga részéről természetesen örül
ennek, hiszen polgármester úr is, és ők is megfogalmazták korábban is, hogy az 1.000
forint egy nagyon jelképes összeg, és ha megengedi az önkormányzat költségvetése,
akkor éppenséggel az elkövetkezendőkben lehetne növelni is. Számára az előterjesztésből az derül ki, nem biztos, hogy 4.000 Ft lesz, csak ennyiben maximalizálják.
Polgármester: Jól értelmezte képviselő úr a rendelet-tervezetet, a hagyományos,
karácsony előtti 62 év fölöttieknek eddig nyújtott 1.000 Ft-os támogatás most ebben a
rendeletben 4.000 Ft-ra emelik, de csak adható szinten, tehát nem kötelező érvénnyel.
A 2016. évi költségvetésben 2.000 Ft-tal van tervezve a karácsonyi ajándék a 62 év
felettieknek. Az előző testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület azt, hogy pótigényt
nyújtanak be a szociális kiadások miatt a minisztériumhoz. Ez a kérelem több tételből
áll, és abban az esetben, ha a minisztérium befogadja ezt is, átutalja azt az összeget,
amit erre a kiadási sorra igényeltek, akkor év végén lehet 4.000 Ft az időseknek a
jutalmazása. Ha nem fogadják be a pótigényt, akkor a költségvetési rendeletben
elfogadott 2.000 Ft-os összeget kapják a 62 év felettiek karácsonyra.
Ezek után a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2016. (VII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §
(2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016 (II.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pont
ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ae) a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban
történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás körébe
tartozó a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának
támogatására, a gyermek étkezési támogatására, a gyermek köznevelési
intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási költségekre,
és az
időskorúak
egyszeri term észetbeni tám ogatásra
vonatkozóan.”
2. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) Időskorúak egyszeri természetbeni támogatása.”
3. § A Rendelet 12. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
„g) Időskorúak egyszeri természetbeni támogatása.”
4. § A Rendelet a következő 23/A. §-al egészül ki:

„23/A. § (1) Eseti jelleggel a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan egyszeri év
végi támogatásban részesülhetnek – az éves költségvetésben foglalt keret
erejéig – azok a szociálisan rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását
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közvetlenül megelőzően legalább hat havi folyamatos edelényi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is
lakóhelyükön, Edelényben élnek és a tárgyév december 31. napjáig 62.
életévüket betöltik.
(2) A támogatás összege személyenként maximum 4.000 Ft, amely
Erzsébet utalvány formájában – természetben- kerül biztosításra.
(3) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a
jogosultak körét a helyi népesség nyilvántartás adatai alapján kell
megállapítani.
(4) A támogatás odaítélésénél szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a
személyt, aki a tárgyév december 31. napjáig a 62. életévét betölti.
(5) A támogatás a tárgyévet követő év február 15. napjáig vehető át.”
5. § (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet4.melléklet2.3.pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3.a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban
történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás körébe
tartozó szociális célú ösztöndíj-támogatás, az ápolási támogatással
kapcsolatos kérelmek elbírálása, illetve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
felvett ellátások tekintetében a részletfizetés engedélyezése részbeni, vagy
teljes elengedése, időskorúak egyszeri természetbeni támogatása.”

Dr.Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. július 28.
napján kihirdetésre került.
Edelény, 2016. július 28.

Dr.Vártás József
jegyző
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4./ Napirendi pont tárgya:
A közösségi együttélés
jogkövetkezményeiről
Előadó: polgármester

alapvető

szabályairól

és

azok

megsértésének

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 143./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2016. (VII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól
és
azok
megsértésének
jogkövetkezményeiről
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet a
következő 12/A.§-al egészül ki:

„12/ A.§

A közterületek tisztántartására közfoglalkoztatási program
szervezhető, de az ingatlantulajdonost, valamint ingatlanhasználót
nem mentesíti a felelősség alól, amennyiben a közterület
tisztántartása ténylegesen nem valósul meg.”
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2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
a 2016. július 18. napját követően indult, folyamatban lévő ügyekben, és
folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra is alkalmazni kell.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016.
július 28. napján.
Edelény, 2016. július 28.
Dr. Vártás József
jegyző
5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 144./ 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 néhány hónappal
ezelőtt pályázatot hirdettek a Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakör betöltésére, amely pályázati kiírásra nem érkezett egyetlen egy
pályázat sem. Ebben az esetben a jogszabály lehetővé teszi a képviselő-testület
számára, hogy megbízzon olyan munkavállalót, akinek megvan az intézményvezetéshez
szükséges minden féle képesítése. Tehát csak az lehet a helyettes. Magyarul, az óvoda
és bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata alapján jelen pillanatban is élő
helyettesítés lép életbe. Az SZMSZ Bakó Gyulánét nevezi első számú helyettesnek, tehát
Bakó Gyulánét bízzák meg 2016. december 31-ig a magasabb vezetői feladatok
ellátásával. Az intézményvezetői állásra novemberben fogják kiírni ismételten a
pályázatot.
Ezek után indítványozza a határozati javaslat kiegészítését. Javasolja a 4./ pont
kiegészítését az alábbi szövegrésszel:
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„A helyettesítési rend alapján történő vezetői feladatok ellátásának időszakára a
feladatot ellátó személyt megillető (intézményvezetői) pótlék mértéke az illetményalap
40%-a.”
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati
javaslatát.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 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
116/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakör betöltéséről
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakör betöltésére kiírt pályázat nem vezetett
eredményre, mivel a pályázat benyújtásának határidejéig 2016.
április 30. napjáig nem nyújtottak be pályázatot, nem volt
pályázó.
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
(székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a.) óvodavezetői
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívását a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak az
Önkormányzat hirdetőtábláján, az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, illetve a Közszolgálati Személyzeti Főigazgatóság
kozigallas.gov.hu portálján történő közzétételt.
4. Képviselő-testület megállapítja, hogy a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázat elbírálásáig az
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
helyettesítési rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
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A helyettesítési rend alapján történő vezetői feladatok
ellátásának időszakára a feladatot ellátó személyt megillető
(intézményvezetői) pótlék mértéke az illetményalap 40%-a.
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint
Felelős: jegyző, polgármester
Értesül: osztályok

Melléklet a 116/2016.(VII.28.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint:
1.)

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

2.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

3.)

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 2017. január 1.-2021. július 31-ig szól.

4.)

A munkavégzés helye:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
3780 Edelény, Mátyás király 7/a

5.)

Az intézmény tevékenységi köre:
Gyermekek óvodai nevelése és bölcsődei ellátása

6.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az
intézmény
vezetéséhez,
irányításához
kapcsolódó
tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

7.)

Illetmény és juttatások:
Az
illetmény
megállapítására
és
a
juttatásokra
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadóak.
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8.)

Pályázati feltételek:
- óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet
- annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt

9.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési
programot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való
eltiltás alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
másolatát,
- a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának
napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés
tartására.

10.)
11.)
12.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár
Oszkár polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város
Önkormányzat címére történő megküldésével (3780 Edelény,
István király útja 52. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető
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13.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező
szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat a
Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
A megbízásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

14.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

15.)

A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján való közzétételének
időpontja:
2016. szeptember 1.

A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a helyben
szokásos módon meg kell jelentetni.
Bakó Gyuláné intézményvezető helyettes köszöni a bizalmat. Elmondja, hogy 35 éve
dolgozik az óvodában, azóta intézményvezető helyettes. Az intézményt igyekszik addig
is a legjobb tudása szerint vezetni, ameddig az újabb pályázat lebonyolításra kerül.
6. Napirendi pont tárgya:
Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való képviseletéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 145./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy óriási gondot okoz Edelény belvárosában és
a zártkertekben is a vadkár a gazdáknak, edelényi lakosoknak, akik a város szélén
laknak. Látott fényképeket a Tölgyfa úton őzikékről, vaddisznókról, amint a kertben
lakmároznak, de a zártkertekben ennél is rosszabb a helyzet. Azt kéri polgármester
úrtól, majdan meghatalmazottjától, aki részt vesz ezen a gyűlésen, hogy hívja fel erre a
vadászok figyelmét, kérjék tőlük, hogy védjék meg a lakott területeket és zártkerteket a
vadkártól.
Polgármester – mivel további vélemény nem volt - az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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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
117/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének
gyűlésén való képviseletről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének
gyűlésén való képviseletről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
(földterületek) tekintetében képviselje az Önkormányzatot a
tulajdonosi közösségek gyűlésein.
2. Polgármester akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén az
általános helyettesítési jogkörön túli képviseletre meghatalmazást a polgármester adhat.
Felelős: polgármester
Határidő: tulajdonosi közösségek gyűléseinek időpontja
Értesül: osztályok
7./ Napirendi pont tárgya:
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester

Programja

keretében

Sportpark

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy ez a pályázat Egészség Sportpark Program keretében
kerül benyújtásra, melyet, ha megnyernek lehetőség nyílik arra, hogy a városban három
helyen szabadtéri kondipark létesülhessen.
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Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
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
118/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében
Sportpark létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében Sportpark
létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programja keretében
Sportpark létesítésére irányuló pályázati felhívásra.
2. Képviselő-testület a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló
források figyelembe vételével 3 darab Sportpark kialakítására jelöl ki
beavatkozási területet a következők szerint:
a) Városi Sport- és Szabadidőközpont (Borsodi út 36. Hrsz.: 1193/4)
b) Borsodi városrész Béke út és Borsodi út kereszteződése (hrsz.:
1467)
c) Mátyás király úti játszótér Mátyás király út és Lévay út
kereszteződése (hrsz.: 126/57).
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerőt nem
igénylő pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat
esetén a beruházás megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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8./ Napirendi pont tárgya:
2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő csatlakozásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 147./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester: Ebben az előterjesztésben arról döntenek, hogy csatlakoznak-e ahhoz a
felhíváshoz, amelynek egyik lényeges eleme az autó helyett kerékpárral, vagy gyalog
közlekedj ebben az időszakban, és nyilván, ha elnyerik az igényelt pályázati forrást,
akkor különböző rendezvényeket is tudnak majd szervezni.
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
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
119/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő
csatlakozásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2016. évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz
történő csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évi Európai Mobilitási Hét kampányhoz történő
csatlakozáshoz hozzájárul.
2. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az egyedi támogatási
kérelemmel kapcsolatos dokumentumok aláírására és
nyilatkozatok megtételére.
3. Képviselő-testület jóváhagyja a 2016. évi Európai Mobilitási
Hét kampányhoz kapcsolódó programok teljes körű
megvalósítását.
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4. Képviselő-testület a pályázat teljes tervezett költségvetését
700.000,- Ft összegben jóváhagyja, önerő biztosítása
nélkül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: igazgató, osztályok
9./ Napirendi pont tárgya:
TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben –
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 148./ 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
javaslatát elfogadásra javasolja.
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
120/2016.(VII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek
rehabilitációja Edelényben – tárgyú támogatási kérelem
benyújtásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „TOP-4.3.1-15 kódszámú – Leromlott városi területek
rehabilitációja Edelényben – 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-4.3.1-15 kódszámú Leromlott városi területek
rehabilitációja Edelényben címen, az előterjesztésben
meghatározott célok megvalósítására.
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2./ Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 429
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
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Vártás József
jegyző
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