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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2017. november 20-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 

 

a./ Tárgysorozata 

b./ Jegyzőkönyve 

c./ Határozata 

                                                     

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
2./ Települési támogatás nyújtása kiegészítő fedezet  biztosításáról 

 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2017. november 20. 

 
 
                 Dr.Vártás József 
                jegyző 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 20-

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

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

Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj 
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné képviselők 

 
Igazoltan távol:, Csabai Gyula, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.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 9 fő 
jelen van.  
 
Ismerteti az ülés napirendi pontját a következők szerint: 
 
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Javasolja napirendre felvenni a „Települési támogatás nyújtása kiegészítő fedezet  
biztosításáról” szóló 145/2 számú előterjesztést 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület 
tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a 
módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt– 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
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1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
2./ Települési támogatás nyújtása kiegészítő fedezet  biztosításáról 
 
 
1./Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
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. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató Központnál lehetőség nyílik arra, 
hogy egy pótigényt nyújtsanak be a Belügyminisztériumhoz. Reményét fejezi ki, hogy ez 
a kérés célba is ér. 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
123/2017.(XI.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak 
alapján – vissza nem térítendő - támogatási igényt nyújt be 
az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ szociális 
bentlakásos ellátást végző dolgozóinak 2017. évi minimálbér 
és garantált bérminimum emelése, a szociális hozzájárulási 
adó csökkentése miatti kompenzálásra nyújtott támogatás 
kiegészítésére. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 

 
 
 
1./Napirendi pont tárgya: 
 
Települési támogatás nyújtása kiegészítő fedezet  biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 145/2. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a téli tüzelő támogatás iránti igények az elmúlt évekhez 
képest jelentős számban növekedtek, összesen 1049 fő nyújtott be kérelmet. A 
képviselő-testület a költségvetésben erre a támogatási formára 10 millió forintot 
fogadott el. A beérkezett nagy számú igény miatt még 2 millió forint pótkeretet kér 
biztosítani. 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
124/2017.(XI.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Települési támogatás nyújtására kiegészítő fedezet   

biztosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Települési támogatás nyújtására kiegészítő 
fedezet biztosításáról„ szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetésben biztosított települési támogatás összegén 
felül tüzelőanyag támogatás nyújtásához további 
2.000.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok 

 
 
 

Polgármester - egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem lévén – 
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. 
  
 

K.m.f. 
 
    
            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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