EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. augusztus 31-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
1. Helyi foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című felhívásra
támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról
2. Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és
területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
3. Borsodi
Általános
selejtezéséről

Iskola

eszközeinek

visszavételéről

és

4. Finkei temető ravatalozója előtti tér burkolásáról
5. Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához

E d e l é n y, 2016. augusztus 31.
Dr. Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus
31-én 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, Magyar Árpádné, Loj Balázs alpolgármester, Sztankóné
Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője
155./ előterjesztésnél
Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és
területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
Barta József Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Helyi foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című felhívásra
támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról
2. Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és
területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
3. Borsodi
Általános
selejtezéséről

Iskola

eszközeinek

visszavételéről

és

Polgármester javasolja napirendre felvenni a „Finkei temető ravatalozója előtti tér
burkolásáról” szóló 157./ számú előterjesztést, valamint a „Hozzájáruló nyilatkozat
kiadása konténeröltöző felállításához” című 158./ sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot - 12 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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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 pontjait a módosítással együtt elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 12 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a következők szerint:
1. Helyi foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című felhívásra
támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról
Előadó: polgármester
2. Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és
területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
Előadó: polgármester
3. Borsodi Általános Iskola eszközeinek visszavételéről és selejtezéséről
Előadó: polgármester
4. Finkei temető ravatalozója előtti tér burkolásáról
Előadó: polgármester
5. Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Helyi foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című felhívásra támogatási
kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 154./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester elmondja, hogy ez az előterjesztés egy foglalkoztatási paktumról szól,
egy kérelem benyújtásáról, amelyben a BAZ. Megyei Kormányhivatal, a Kistérségi
Társulás, illetve Edelény Város önkormányzata a konzorciumi partner. A BAZ. Megyei
Kormányhivatal a fő pályázó, a nagyobb részét a kormányhivatal fogja lebonyolítani, itt
főleg a munkaügyi részekről van szó. Ez a foglalkoztatási paktum az egész kistérséget,
a járást lefedi. A lényeg az, hogy ezzel különböző foglalkoztatási lehetőségeket
szeretnének teremteni, amely 12 hónapos foglalkotatást jelentene, és amelyben lesznek
képzések is.
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2016.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című
felhívásra támogatási kérelem konzorciumi formában történő
benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
foglalkoztatási együttműködések – TOP-5.1.2-15 – című felhívásra
támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Az
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemzetgazdasági Minisztérium
felhívására konzorciumi formában az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása konzorcium vezetésével és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal konzorciumi partnerrel támogatási kérelmet nyújt be a
„Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása az
edelényi kistérségben”címmel támogatás elnyerése céljából, és
nyertes támogatási kérelem esetén vállalja a program megvalósítását a
felhívásban foglalt feltételek szerint.
2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a konzorcium tagjai az alábbi
szervezetek:
a) Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa –
konzorciumvezető
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – konzorciumi partner
c) Edelény Város Önkormányzata – konzorciumi partner
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3. Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtásához, és a projekt
megvalósításához önerőt nem biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
megállapodás aláírására, és nyertes támogatási kérelem esetén a
projekt teljes körű megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, osztályok
2./ Napirendi pont tárgya:
Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és
területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ 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 először májusban
hozott döntést a képviselő-testület a lovarda pályázattal kapcsolatban, amelyet a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, ezen belül a Szent Miklós Általános iskola fog
benyújtani, és ehhez az önkormányzat biztosít területet a Bódva kisvasúti híd, a Bódva
út, Kővágó út által határolt területen. Az anyagot előzetes hatósági véleményezésre
megküldték, a vízügyi hatóságtól kapott válaszlevél alapján kell úgy dönteni, hogy ott
nem tudják megépíteni, mert azon a területen nem engedélyezné, illetve engedélyezné
olyan feltételekkel, ami olyan horribilis költségráfordítást igényelne, amit ez a pályázat
nem bírna el. Az iskolások lovasoktatása a cél, ezért a lovardát az iskolához a lehető
legközelebb helyen kell megvalósítani. A létesítményt a sport és szabadidő központban
valósítanák meg, mivel van még közel 5000 m2-es olyan terület, ahol a lovarda elfér,
ezért most döntenek arról, hogy ott épüljön meg a múltifunkciós lovarada, magyarul
rendezvényközpontként, lovardaként, illetve sportcsarnokként is üzemelhet majd.
Ezek után– mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2016.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat
visszavonásáról és területértékesítési szándéknyilatkozat
kiadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Lovardaépítés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat
visszavonásáról és területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
73/2016. (V.26.) határozatát visszavonja, és a településrendezési terv módosítási eljárást az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság 2016. július 19. napján kelt, É2016.-2086004/2016. iktatószámú szakvéleménye alapján megszünteti.
2. Képviselő-testület a Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
2016.08.22.
napján
kelt
kérelmét
megismerve
a
multifunkcionális Lovarda Edelény, belterület 1193/4 hrsz-ú
ingatlanon történő megvalósítása érdekében az ingatlan
beruházáshoz szükséges részére vonatkozóan (kb. 4800 m2)
nyertes pályázat esetén és telekmegosztást követően
értékesítési szándékát fejezi ki, az intézmény részére.
3. Képviselő-testület
felhatalmazza
szándéknyilatkozat aláírására.

a

polgármestert

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, társulás

3./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Általános Iskola eszközeinek visszavételéről és selejtezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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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 – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2016.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Általános Iskola eszközeinek visszavételéről és
selejtezéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013.01.15.
napján létrejött „Használati szerződés” 24. pontja alapján a
határozat melléklete szerinti eszközöket a Borsodi Általános
Iskolától visszaveszi, azok selejtezéséhez hozzájárul.
Határidő: azonnal, illetve selejtezés: 2016.09.30.
Felelős: polgármester, intézményvezető, Pénzügyi Osztály
Értesül: KLIK, Borsodi Általános Iskola, Jegyzői Titkárság
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Melléklet a 128/2016. (VIII.31.) határozathoz
Borsodi Általános Iskolától visszavett és selejtezendő eszközök jegyzéke
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4./ Napirendi pont tárgya
Finkei temető ravatalozója előtti tér burkolásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ 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 – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2016.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Finkei temető ravatalozója előtti tér burkolásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Finkei temető
ravatalozója előtti tér burkolásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Finkei temető ravatalozója előtti
tér burkolása kialakításához szükséges költségek finanszírozására, a
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.11.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletének 3. pontjában tervezett bruttó 1.000.000,Ft összegen felül további bruttó 277.582,- Ft fedezetet biztosít a
fejlesztési céltartalék terhére.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházáshoz
kapcsolódó kötelezettségvállalásra.
Határidő: 2016. október 15.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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5./ Napirendi pont tárgya
Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy az Edelényi Futball Club un. TAO-s pénzből szeretne
konténeröltözőt vásárolni, és mivel az önkormányzat a terület tulajdonosa, ehhez kell az
önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata.
Ezek után– mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2016.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 1193/4. hrsz.
ingatlanon az Edelényi FC (székhely: 3780 Edelény, István
király útja 52., adószáma: 19914970-1-05) sportfejlesztési
programja keretében felállítandó konténeröltöző elhelyezéséhez
hozzájárul.
2. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az Edelény Város
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 25. sora alapján korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonként van nyilvántartva.
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3. Képviselő-testület az 1193/4. hrsz. ingatlan térítésmentes
használatát az Edelényi FC részére a konténeröltöző üzembe
állítását követően 10 évig biztosítja.
4. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Edelényi
FC sportfejlesztési programjának jóváhagyásához szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Egyesület

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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