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Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással érintett ingatlanrészek kisajátítási eljárásáról
2. Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
3. Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
4. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
alapító okiratának módosításáról
5. Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról
6. Pályázat benyújtása I. és II. Világháborús emlékmű felújítására és áthelyezésére
7. A „Foglalkoztatási együttműködések az Edelényi
megvalósításához kapcsolódóan konzorcium bővítéséről

Kistérségben”

projekt

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.
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Polgármester az 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. A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással érintett ingatlanrészek kisajátítási eljárásáról
2. Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
3. Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
4. Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
alapító okiratának módosításáról
5. Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról
6. Pályázat benyújtása I. és II. Világháborús emlékmű felújítására és áthelyezésére
7. A „Foglalkoztatási együttműködések az Edelényi
megvalósításához kapcsolódóan konzorcium bővítéséről

Kistérségben”

projekt

Tárgyalt napirendek
1./ Napirendi pont tárgya:
A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület kialakítással
érintett ingatlanrészek kisajátítási eljárásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő azt látja, hogy korábban sem mert állást foglalni a képviselőtestület ennél az előterjesztésnél, vagyis sodródnak ebben a történetben, márpedig az
előterjesztés nagyon fontos állításokat fogalmaz meg. Gondol itt arra, hogy a jelenleg
hatályos támogatási szerződés alapján 2018 novemberéig eredményes közbeszerzési
eljárásban kiviteli szerződést kell kötni, ami már csak azért is érdekes, mert a következő
mondat az, hogy ellenkező esetben a támogatási szerződéstől a döntéshozó elállhat.
Még ha nem is lesz így, és nem áll el a döntéshozó a támogatási szerződéstől akkor is
van egy megvalósítási határidő, illetve van egy olyan határidő, ami a pénzügyi
elszámolásra vonatkozik, de nemcsak ennél a pályázatnál, hanem az Európai Uniós
forrásoknál is, hiszen 2020-ig el kell számolniuk, illetve az országnak talán plusz egy éve
van, hogy az Európai Unió felé elszámoljon az Uniós forrásokkal.
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Magyarul, vagy benavigálták magukat egy nagyon szűk határidőbe az elmúlt
időszakban, vagy lehet, hogy nem lehetett ezt másképp csinálni, de nem biztos, hogy
szerencsés megvárni a végső határidőket ebben a történetben. A következő pontban
olvashatják, hogy az előkészítés során mintegy 35 millió forintot elköltöttek, ami nem
elszámolható, ha nem tudják végigcsinálni ezt a projektet, és itt nagyon sok mindent
kell még mérlegelni. Úgy emlékszik, hogy 2006 körül volt egy vitájuk, és nem értettek
egyet abban, hogy kaphatott volna a város egy 100 millió forint nagyságrendet ipari
park fejlesztésre, viszont akkor ezt azért nem merték bevállalni, mert azok az
indikátorok, azok a mutatók, amiket teljesíteni kellett, nem biztos, hogy teljesíthetőek
lettek volna a város számára. Most viszont azt gondolja, abban mindenféleképpen
egyetérthetnek, hogy ez a nagyságrend jóval nagyobb, mint 100 millió forint, igaz, hogy
az a mai értéken biztos, hogy többet érne, de ez a 700 millió forint a város fejlődésének
egyik alapja, vagy adott esetben kulcsa lehet a jövőre, illetve hosszú távra, tehát
semmiféleképpen nem lenne szabad belenavigálni magukat abba a helyzetbe, hogy
elengedik ezt az összeget. A tulajdonosok, illetve az önkormányzat részére ajánlott
összeg, ahogy eddig látták, messze nincs egymáshoz közel, és most érkezett egy olyan
szakértői vélemény is, amiben a szakértő a tulajdonosok igényéhez képest jóval kisebb
összeget tart reálisnak, vagy elfogadhatónak. Bevallja, hogy meglepődött egy kicsit
ezen, azt gondolta, hogy ettől egy kicsit magasabb lesz, de még mindig alacsonyabb,
mint amit a tulajdonosok igényelnek, de hát ő nem szakértő ebben a történetben.
Amiért azt gondolta, hogy mindenképpen hozzá kell szólnia, az hogy egyrészről hátha a
hozzászólása generál a képviselő-testületben még egyéb hozzászólásokat. A másik oka
a hozzászólásának az, hogy ő mindenféleképpen arra törekedne akár a kisajátítás
elindításával, hogy menet közben is valamilyen formában megpróbáljanak megegyezni a
tulajdonosokkal, mert ha lesz valaki a tulajdonosok közül, aki „befeszül” ebbe a
történetbe, és adott esetben bírósági útra tereli, mert nem ért egyet ezzel az összeggel,
akkor ő ma úgy látja, hogy azokat a határidőket, amik elő vannak írva, nem tudják
tartani. Ebben a képviselő-testületnek már csak azért is egységes álláspontot kell
kialakítani, mert megérti azt, hogy sokan nem mernek véleményt nyilvánítani, állást
foglalni egy olyan ügyben, amikor néhány tulajdonosnak piaci ár felett fizetne ki az
önkormányzat a költségvetéséből egy nagyobb összeget, viszont látni kell azt, hogy itt
egy iparterületet szeretnének kialakítani, illetve tisztában kell lenni azzal, hogy mit
veszíthetnek ezen a történeten. A határozati javaslatot el fogja fogadni, viszont azt kéri
azoktól, akik tárgyalnak ebben az ügyben az elkövetkezendő időszakban, hogy
próbáljanak meg egyezséget kötni a tulajdonosokkal. Azt nem tudja, hogy a szakértői
ajánlat, illetve a tulajdonosi igények között valahol fél úton lehet-e egyezséget kötni.
Azt sem tudja, - amit majd jegyző úr elmond, - hogy ők ezzel a szakértői véleménnyel
belenavigálták-e magukat egy olyan utcába, ahonnét már esetleg nem lehet kijönni, de
azt sem, hogy a képviselőtársak fel mernek-e vállalni egy olyan döntést, ami a szakértői
véleményhez képest magasabb összeget ajánl meg, de még mindig kevesebbet, mint a
tulajdonosok igénye. Ezt majd a jövő fogja eldönteni. Bízik benne, hogy a hozzászólása
másokat is hozzászólásra inspirál.
Polgármester azt kéri, hogy egy picit kanyarodjanak el a konkrét iparterülettől, mert
ha Edelény és a térség jövőjét nézik, akkor neki meggyőződése és azt gondolja, hogy
nincs egyedül a véleményével, hogy amennyiben ezt az ipartelepet megvalósítják, akkor
a város előtt kinyílik egy olyan jövőkép, amelyben minden edelényi, sőt a környékbéli
lakosok is megnyugodhatnak, hiszen vannak befektetni szándékozó érdeklődők az
ipartelepre, amit már korábban is jelzett.
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Nem pesszimista abban a tekintetben, hogy ha meg tudják valósítani, akkor be is fog
népesülni az ipartelep. Nyilván nem egy hónap alatt, ennek idő kell majd, de ő így látja
a helyzetet. Nagyon sokan vannak, akik régóta a testület tagjai, és emlékeznek arra a
lakosság köréből is nagyon sokan, hogy a maga részéről, és sok képviselőtársa részéről
mindent megpróbáltak erőn felül elkövetni azért, hogy a gimnáziumot megtartsák. Van
kapcsolat az iparterület és a gimnázium között, nagyon szoros kapcsolat annak
megtartása, megmentése és az ipartelep megvalósítása között. Ebben a kérdésben is
picit hasonló a helyzet. Az a meggyőződése a 2006-os ipartelep dologgal kapcsolatban a
mai napig is, hogy abból a pénzből nem tudták volna megvalósítani az iparterületet,
még ha a 2006-os értéket átszámolják a mai értékre, akkor sem tudnák megvalósítani.
A mostani is szűknek tűnik egy picit, de nagyon reméli, hogy ebből meg tudják
valósítani. Amikor jó néhány hónappal ezelőtt szembesültek azzal, hogy a tulajdonosok
milyen eladási értékre gondoltak az iparterület területével kapcsolatban, mindannyian
meglepődtek. Elindították azt a folyamatot az önkormányzat részéről, amely
folyamatnak egy rendkívül fontos állomása volt az a pillanat, amikor egy-két héttel
ezelőtt megérkezett a BAZ. Megyei Kormányhivatal által Budapestről kirendelt
igazságügyi szakértőnek az értékbecslése ezekre az ingatlanokra vonatkozóan. Nyilván
azon lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, reális nem reális, ezt nem tudja
megítélni, de egy biztos, hogy a tulajdonosoknak ez az összeg, amit az értékbecslő
megállapított, kevés, ők ezért nem szeretnék értékesíteni a területet. Hogy képviselő úr
aggályait megpróbálja elhessegetni, a következőket tudja mondani; Abban az esetben,
ha az előttük lévő határozati javaslatot a képviselő-testület elfogadja, azaz elindítják a
kisajátítási eljárást, abban a pillanatban a Földhivatal gyakorlatilag zöld utat enged
annak, hogy a tulajdonukba kerüljön ez a terület. Amennyiben az eladóknak nem felel
meg ez a vételár, akkor nyilván polgári peres úton megpróbálják érvényesíteni a
magasabb vételárat, ami teljesen más útja a dolognak, viszont az önkormányzatot a
folyamatban nem tudja meggátolni, megakadályozni, és tudják folytatni az elkezdett
munkát. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy az inkubátor háznak az engedélyes tervei
napokon belül készen vannak, és ugyan úgy a mélyépítésre vonatkozó víz, szennyvíz,
csapadékvíz, az út és gáz tervek, amit a jövő héten szállít a tervező. Nyilván az
elektromos ellátás más, mert az ÉMÁSZ tervezheti, de ezen is rajta vannak. Tehát
gyakorlatilag elindíthatják az engedélyezési eljárást. Az októberi ominózus határidő,
amire nekik szerződést kell kötni a közbeszerzési eljárás után a majdani kivitelezővel, ez
az időpont úgy tűnik, hogy tartható. Nagyon kemény munka áll mögötte és munkatársai
mögött ebben a kérdésben, rengeteget agyaltak és dolgoztak azon, hogy hogyan
lépjenek tovább. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy működni fog a dolog.
Dr.Vártás József jegyző: A mérlegeléshez szeretné elmondani, hogy a tulajdonosokkal
háromkörös egyeztetésen vannak túl. Gyakorlatilag azt látják, hogy az ő elképzelésük
mellett elég szilárdan próbálnak kiállni, ugyanakkor vannak jelek az egyezségkötésre is.
Nyilván mindenkinek, így nekik is az az érdekük, hogy a város egy ilyen fejlesztéstől ne
essen el. Van egyezségi hajlam a tulajdonosokban, de egyelőre még elég messze állnak
az elképzelések egymástól. A kisajátítási eljárás benyújtását követően a Kormányhivatal
egy tárgyalást fog össze hívni, mely tárgyalásra meg fogja hívni a szakértőt is és a
tulajdonosokat is. Ezen a tárgyaláson lehet a szakértőhöz kérdéseket intézni minden
félnek, mely esetleg a szakértői véleményben foglaltakhoz kapcsolódóan olyan
kérdéseket is fel lehet tenni, melynek tisztázása során esetleg a szakértő módosítja a
véleményét. Tehát bármi megtörténhet. Azt tudják elmondani, hogy a szakértői
vélemények finoman szólva is hektikusak.
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Nagyon sok minden függ attól, hogy milyen referenciaértékeket vizsgálnak, és
nyugodtan lehet mondani azt is, hogy mindenre van példa, a 200 Ft-tól a 800 Ft-on át a
3000 Ft-ig, tehát akár ezen túl is, ha úgy alakul. Tudják, és ezzel érvelnek a
tulajdonosok, hogy Kazincbarcika, Sajóbábony, Felsőzsolca, Szikszó településeken
olyanok az értékrendek a NAV által kiadott értékek alapján, melyek elérik vagy még
azon is túl mutatnak, amit az edelényi tulajdonosok kérnek. Nyugodtan mondhatják,
hogy a Bermak Igazságügyi Szakértő Iroda Kft-nek az eljárásban kiadott előzetes
szakvéleménye nekik is meglepetés volt, nem is minden érvével értenek egyet, de a
tárgyaláson igyekeznek tisztázni, gyakorlatilag a tulajdonosok részéről, ahogyan azt az
előterjesztésben is megjelölték, hangzottak el ellenérvek. Konkrétan emlegettek egy, az
önkormányzat által kötött adásvételt, ahol az önkormányzatnak magasabb értéket
sikerült elérnie, tehát gyakorlatilag ezt vették alapul a tulajdonosok, hogy 811 Ft/m2-es
áron értékesítettek tavaly a Mixtrade Kft. részére egy ingatlant. Nyilván vizsgálni kell
sok-sok szempontot, igaz, az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületi ingatlan volt,
korábban legelő volt, de ki tudták vonni ingyenesen művelés alól. Közművesítettség
terén hasonló adottságokkal rendelkezik. Ezzel azt kívánta jelezni, hogy bármi
előfordulhat a kisajátítási eljárás során. Amennyiben a szakértő fenntartja, és nem
módosítja szakértői véleményében foglaltakat, akkor a Kormányhivatal egy kisajátítási
határozatot fog hozni ezen értéknek megfelelően, ami alapján azt az összeget ki fogják
fizetni a tulajdonosok részére. A tulajdonosok elmondták, hogy ebben az esetben meg
fogják támadni a kisajátítási határozatot és közigazgatási per keretében fog folytatódni
az eljárás, ahol a felperesek a tulajdonosok lesznek, illetve a tulajdonosok egyenként,
mert minden tulajdonos esetében külön-külön fog kisajátítási határozatot hozni a
Kormányhivatal külön eljárás keretében. A bíróság új szakértőt fog kirendelni, aki majd
megállapít valamit, amit meg sem lehet jósolni, bármi lehet. Amit most ebben a
pillanatban látnak, az az, hogy a képviselő-testület korábban döntött, hogy hogyan
próbálná meg biztosítani azt a fedezetet, ami az ingatlanvásárláshoz szükséges.
Egyelőre a határozati javaslatban foglalt megoldást látták felvállalhatónak, és az
előrehaladás érdekében is vállalhatónak, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt,
akkor a lehetőleg rövidebb, egy-két munkanapon belül a kisajátítási eljárást be fogják
nyújtani a Kormányhivatalhoz. Úgy gondolja, tekintettel arra, hogy az építésügyi
törvény vonatkozó szakasza szerint január 1-től az önkormányzat projektje is nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősül, a Kormányhivatal rövid
határidőn belül össze fogja hívni a tárgyalást, ahol már többet fognak látni, egyrészt a
szakértői válaszokból, másrészt a tulajdonosok is a szakértőhöz intézetett kérdésekre
adott válaszok alapján tudnak mérlegelni az esetleges egyezségkötésről, ahol nyilván
polgármester úrral ott lesznek, ők is fognak kérdezni. Amennyiben lesz reális lehetőség,
akkor az egyezségkötésnek a javaslatát be fogják terjeszteni a testületnek, de még nem
látnak tisztán a megoldás tekintetében. Minden megoldást igyekeznek számba venni,
áttekintették a mező- és erdőgazdasági földeknek a kataszteri kimutatását, a korlátozott
pénzügyi lehetőségeikkel maximálisan tisztában vannak, és az előterjesztésben azért
igyekezett polgármester úrral együtt összefoglalni minden olyan rizikófaktort és
tényezőt, amit számba kell venni a döntéshez, hogy megfelelő információval rendelkezzen a testült a határozati javaslatnak az elfogadásához. Ők azon vannak, hogy rövid
úton megoldási javaslattal éljenek a testület felé.
Polgármester: Egy apró momentum a legutóbbi, néhány nappal ezelőtti egyeztetésről
a tulajdonosokkal, az egyik tulajdonos mondta, hogy hát igen, érti ő, az önkormányzat
szeret drágán eladni és olcsón venni.
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Igen, ez a feladatuk, és neki, mint polgármesternek az a feladata hogy a lehető
legmesszebbmenőkig próbálja érvényesíteni minden esetben. Tehát vélhetően ez egy
hosszú folyamat lesz, viszont az ipartelep megépítését megakadályozni nem tudják.
Ahogy jegyző úr is mondta, beláthatatlan lesz ennek a vége, hogy végül is a bíróság, ha
odakerül a sor és nem tudnak megállapodni a Kormányhivatal által összehívott
egyeztetésen, hogy akkor mi lesz a vége. Nyilván minden képviselőtársának mérlegelnie
kell. Azon a véleményen van, hogy ezt az ipartelepet nem szabad elengedni, nekik ezt
meg kell valósítaniuk, mert akkor lehet Edelényben jövőről beszélni. A gimnázium
példáját hozta be ebbe a dologba, nem véletlenül. Szerinte be lehet húzni egész
nyugodtan a Szent Miklós Általános Iskolát is, ugyanis a Szent Miklós Általános Iskolánál
elindult egy olyan hihetetlen pozitív folyamat, amely országosan is szinte egyedülálló,
párját ritkítja. Itt már jelen van a robotika a Markul keretében, illetve a legokul, mind a
kettő a jövőbe mutató, a jövő számítástechnikai és egyéb szakembereknek a
képzésében hihetetlen alapot adhatnak, amit még Budapesten is kevés iskola tud
produkálni. Erre építve, abban az esetben, ha az álmuk valóra válhat, úgy mint
Jászfényszarun, ahol az ipartelepet tudományos és technikai parkká minősítik. Nekik is
ez a céljuk, egy tudományos és technikai park létrehozása, és akkor az ide beruházni
szándékozó cégeknek gyakorlatilag a szakember utánpótlás kézzelfoghatóvá válik, mert
az edelényi gyermekek az egyetemi tanulmányaik után itt tudnak majd dolgozni. Tehát
így áll össze kerek egésszé ez a kép. Püspök atyával, igazgató úrral komoly mértékben
együttműködnek azért, hogy ezt az iskolát még jobban ebbe az irányba tudják
fejleszteni, de még nagyon sok elképzelés van, hogy hogyan tovább a Szent Miklós
Általános Iskolával és a Szent János Gimnáziummal kapcsolatban.
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat 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:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú
pályázatban iparterület kialakítással érintett ingatlanrészek kisajátítási eljárásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta aTOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú
pályázatban iparterület kialakítással érintett ingatlanrészek
kisajátítási eljárásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) elrendeli a TOP-1.1.1-15BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással
érintett
ingatlanrészek
tulajdonszerzése
érdekében a kisajátítási eljárás iránti kérelem benyújtását
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz az alábbi
ingatlanokra vonatkozóan a kisajátítási tervben foglaltak
szerint:
Ingatlan
összes
területe

Iparterület
összesen

015/92

188 154

37 298

11 002 910

015/93

142 721

25 400

7 493 000

Zsemkó János (1/1)

015/94

58 343

9 802

2 891 590

Zsemkó János (1/1)
MINDÖSSZESEN:

015/95

97 886

19 020

5 801 100

487 104

91 520

27 188 600

Tulajdonos neve
Száz István (62/100)
Száz Istvánné (38/100)

Hrsz

Kártalanítás összesen(Ft)

m2

Zagraj Ferenc (12049/25990)
Zagraj Ferencné (4887/25990)
Kelemen Gyula (9054/25990)

2. Képviselő-testület a BERMARK Igazságügyi Szakértő Iroda Kft.
(székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 22. B. Lph. I./2.) által
készített szakvéleményben szereplő kártalanítási összegek
(mindösszesen: 27.188.600 forint) fedezetét az alábbiak
szerint biztosítja:
a) 14.486.000 forintot a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011
azonosító számú pályázat keretében kiutalt előleg terhére,
míg
b) 12.702.600 forintot hitelfelvételből biztosít.
Képviselő-testület a hitelfelvétel megvalósulásáig elrendeli az
Edelény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 11.
során szereplő „Mikrobusz beszerzés” és 15. során szereplő
„Ingatlan vásárlások” beruházási feladatok előirányzatának
zárolását fedezetbiztosítás céljából.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási
eljárások megindítására, és az előzetes szakvéleményben
szereplő összegek tulajdonosok részére történő kifizetésére
kisajátítási eljárásban.
Határidő:1. pont: 2018. március 15.; 2. pont: azonnal
Felelős: polgármester
Értesülnek: osztályok
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2./ Napirendi pont tárgya:
Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete szavazatszámláló
bizottsági tagnak választja az alábbiak szerinti edelényi állandó lakcímmel
rendelkező személyeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abodi Jánosné
Alföldi Andrea
Antal Pálné
Asztalosné Neszvecskó Hajnalka
Csodóné Káli Edina
Flaskó Lukácsné
Gellai Józsefné
Györgydeákné Pálinkás Judit
Hajdú István
Kerekes Imréné
Kissné Kubiczki Mária
Kondás Lilla
Kurcziné Tóth Mónika
Lipták Katalin
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Molnár Miklósné
Nyikos Jánosné
Olajos Gyuláné
Pusztai Lászlóné
Ráki Jánosné
Szabados Andorné
Toboz Béláné
Vámosi Lajosné
Varga Tiborné
Varkolyné Mihály Beáta
Verebélyi Jánosné
Verebélyi Sándorné
Vékony Istvánné

2. A képviselő-testület szavazatszámláló bizottsági póttagnak választja az
alábbiak szerinti edelényi állandó lakcímmel rendelkező személyeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Antal Katalin
Arnóczki Ferencné
Bodnár Attiláné
Budinszkiné Levek Klára
Czankné Urbán Mária
Dankó Adrienn
Dely Diána
Drótos Ágnes
Hegedűs Péter
Kecskeméti Gyula Lászlóné
Kresák Attila
Mónusné Somogyi Krisztina
Pantó Péterné
Szalkó Ferencné
Tamás Jánosné
Vaskó Gyuláné
Dankóné Bene Erika
Simon Győzőné

3. A települési szinten megválasztott tagok és póttagok, mint választott tagok
a település bármelyik szavazókörében működő szavazatszámláló
bizottságába beoszthatók.
4. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok részére a megbízólevél
átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője, míg eskütételükről a
polgármester gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: osztályok, megválasztottak
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3./ Napirendi pont tárgya:
Nyitott Ajtó Baptista
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Gyülekezettel

kötendő

együttműködési

megállapodás

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40./ 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 a Baptista Gyülekezet a
jelenlegi fenntartója az Edelényben működő alapítványi iskolának, és ez a második
tanév az új fenntartóval, amelynek nagykon örülnek.
Ezt követően - kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel
megállapodás jóváhagyásáról

kötendő

együttműködési

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyitott
Ajtó Baptista Gyülekezettel kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott Ajtó
Baptista Gyülekezettel kötendő együttműködési megállapodást a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 1. azonnal, 2. 2018.03.31.
Felelős: polgármester
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28/2018.(III.14.) határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., adószáma:
15725596-2-05, továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Molnár Oszkár polgármester),
valamint a
Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet 3535 Miskolc, Béke u. 6., adószáma: 18434815-205, (továbbiakban: Fenntartó), képviseli: Bódis Sámuel lelkész között az alábbiak
szerint:
Felek megállapodnak abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott óvodai ellátás biztosításában, mint helyben biztosítandó
közfeladatról, a törvény 41. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján kötött
megállapodás alapján együttműködnek úgy, hogy az Önkormányzat közigazgatási
területéről az óvodás korú gyermekeket a Fenntartó által fenntartott Nyitott Ajtó
Baptista Általános Iskola, Óvoda, Szakképző Iskola, Középiskola és
Kollégium (székhely: Miskolc, Téglagyár u. 3. OM:201512 továbbiakban:
Intézmény) tagintézménye Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ
3780 Edelény, Bányász út 27/a. szám alatt lévő feladat-ellátási helyen, a működési
engedélyben meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben
részesíti.
1. Önkormányzata vállalja, hogy:
a. az óvodai beiratkozás időpontjának, indítható csoportok számának
tervezésekor, annak meghatározásakor előzetesen egyeztetett az Intézmény
és a Fenntartó vezetőjével,
b. határozatában figyelembe veszi az Intézmény óvodáztatási terveit,
c. tudomásul veszi, hogy az Intézmény vallásilag, világnézetileg elkötelezett
intézmény.
2. Intézmény és Fenntartó vállalja, hogy:
a. Felek megállapítják, hogy Intézmény a 2016/2017-es tanévtől az
Önkormányzat óvodai feladatellátásában részt vett és továbbra is részt vesz.
b. Az Intézmény működési engedélyében – az adott feladat-ellátási helyre –
meghatározott felvehető maximális gyermeklétszám 100%-nak megfelelő
edelényi gyermeket, tanulót vehet fel, amennyiben nincs 100%-nak megfelelő
létszám, úgy a hiányzó férőhelyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területéről tölti fel.
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3. Az itt nem szabályozott
rendelkezései az irányadók.

kérdésekben

Edelény, …………………

Molnár Oszkár
polgármester

a

Polgári

Törvénykönyv

törvény

Miskolc, ………………

Bódis Sámuel
lelkész

4./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító
okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
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2. Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely módosított Alapító okiratát egységes szerkezetben a
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat aláírására.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának és a Módosító okiratának a
Magyar
Államkincstár
részére
történő
megküldését
törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-2. pont: azonnal, 3-4. pont: 2018. március 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK

1. m ellékelt a 29/ 2018.(III.14.) határozathoz

Okirat száma: 1/M/2018.

Módosító okirat
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. április 11. napján kiadott, 1/A/2017. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
……/2018.(III.13.) határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1 Művelődési Központ

telephely címe
3780 Edelény, Borsodi út 9.

2

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Borsodi út 155.
neve: Borsodi Tájház)

3

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Váralja u. 1.
neve: Borsodi Tájház)

4

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Váralja u. 2.
neve: Borsodi Tájház)

5 Edelény Városi Televízió

3780 Edelény, Borsodi út 9.

6 Borsodi Földvár

3780 Edelény, Bors vezér út

7 Konyha

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.

8 Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.”
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt: Edelény, 2018. március 13.

P.H.

__

_________________________
Molnár Oszkár polgármester
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2. m elléklet a 29/ 2018.(III.14.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi Művelődési
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely
1.1.2.rövidített neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49.
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése
1 Művelődési Központ

telephely címe
3780 Edelény, Borsodi út 9.

2

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Borsodi út 155.
neve: Borsodi Tájház)

3

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Váralja u. 1.
neve: Borsodi Tájház)

4

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid3780 Edelény, Váralja u. 2.
neve: Borsodi Tájház)

5 Edelény Városi Televízió

3780 Edelény, Borsodi út 9.

6 Borsodi Földvár

3780 Edelény, Bors vezér út

7 Konyha

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.

8 Rakacai üdülőház

3754 Szalonna, Ibolya út 55.”
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.01.17.

3. .A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység feladatok ellátása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat szám szakágazat megnevezése
1 910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal, különösen a
nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési
tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek
számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári
szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi kölcsönzés
lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.) kiadatása, kiadása,
árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
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- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő rendezvények
előkészítését és szervezését,
a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép használat,
fénymásolás.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom fellendítése
érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.

-

Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési
feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő területeken:
képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet, díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település lakóinak
érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, amatőr művészeti
csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző közművelődési
tevékenységeket
- Értékközvetítés, érték teremetés fórumainak megszervezését, pódiumműsorok,
kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes, illetve támogatást igénylő
rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi Önkormányzat
megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a városi, állami és nemzeti
ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az alábbi
tevékenységeket látja el:
lapkiadás,
képfelvétel, sokszorosítás,
hirdetés,
videofelvétel készítés,
filmgyártás,
televíziós műsorszolgáltatás,
hírügynökségi szolgáltatás.
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolato
feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetés
és megóvása

12

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

13

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke
gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatő
művészetek

15

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16

083020

Könyvkiadás

17

083030

10

083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

19

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

20

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

21

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásá
elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében

26

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

27

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

bölcsődében,

fogyatékosok

nappa

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelényi Járás területe.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény
Város Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az intézmény
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb
munkáltatói jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az
intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazotta
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvén
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
1 Közalkalmazotti jogviszony közgyűjteményi
területen
foglalkoztato
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egye
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20
Korm. rendelet
2 Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3 Megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Közfoglalkoztatási
4
jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az alapító okiratnak az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális
Kiállítóhely
2018.
március
13.
napján
kelt,
……………………………………………………………….. napjától alkalmazandó 1/M/2018.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ………………………………………………………….
P.H.

Magyar Államkincstár
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5./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsodi Általános
Iskola alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsodi Általános
Iskola alapdokumentumának módosításával - mely szerint az iskola maximális
létszáma 300 főről 230 főre csökken - egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Tankerületi Központ, osztályok
6./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat benyújtása I. és II. Világháborús emlékmű felújítására és áthelyezésére
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat benyújtása I. és II. Világháborús emlékmű felújítá-sára és
áthelyezésére
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „I. és II.
Világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű felújítását és áthelyezését célzó
pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) a Hősök terén található I. és II. Világháborús Emlékmű
felújítását és Hősök terén belüli áthelyezését jóváhagyja.
2. Képviselő-testület hozzájárul a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. század Intézete által kiírt pályázat
benyújtásához.
3. Képviselő-testülete jóváhagyja Az I. és II. Világháborús
helyreállítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását.

emlékmű

4. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését bruttó 2.500.000,- Ft
összegben jóváhagyja.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására, és nyertes pályázat
esetében a kivitelezés megrendelésére.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
7./ Napirendi pont tárgya:
A
„Foglalkoztatási
együttműködések
az
Edelényi
megvalósításához kapcsolódóan konzorcium bővítéséről
Előadó: polgármester

Kistérségben”

projekt

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
22

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat 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:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018.(III.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A
"Foglalkoztatási
együttműködések
az
Edelényi Kistérségben" projekt megvalósításához kapcsolódóan
konzorcium bővítéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
"Foglalkoztatási együttműködések az Edelényi Kistérségben" projekt
megvalósításához kapcsolódóan konzorcium bővítéséről szóló előterjesztést
és a következő döntést hozza:
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
a
„Foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben” megnevezésű,
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt konzorciumának
bővítését, a Regionális Civil Központ Alapítvány részvételével.
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.
Felelős: elnök
Értesül: pénzügyi osztály

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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