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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. december 19. napján 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. Az Edelény 1/20 hrsz-ú építési telek értékesítéséről 
 

2. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 

3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 
támogatásról 

 

 
 
 

   E d e l é n y, 2018. december 19.                    
 
 
 
 
                                                                            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 2018. december 19-

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Fischer Ferdinánd, Lázár 

István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor 
Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Béres Tibor, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin képviselő 
 
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 jelenleg 11 fős 
testületből 8 fő képviselő jelen van.  
 
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Az Edelény 1/20 hrsz-ú építési telek értékesítéséről 

 

2. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 

3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 
támogatásról 

 

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. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 

 
1. Az Edelény 1/20 hrsz-ú építési telek értékesítéséről 

 

2. Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
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3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 
támogatásról 

 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény 1/20 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy egy szendrői, háromgyermekes család 
kíván építési telket vásárolni, és a CSOK igénybevételével családiházat építeni. 
A határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
152/2018.(XII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Az Edelény 1/20 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény 1/20hrsz-ú építési telek értékesítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.422.090,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.806.054,- Ft vételáron 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény 
belterület 1/20 helyrajzi számú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant Füleczki Szilárd és Füleczki Szilárdné 
(3752 Szendrő, Bessze János út 7. szám alatti lakosok) részére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 

 



 4 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester kiemelte, hogy közfoglalkoztatásra kötnek háromoldalú megállapodást, 
alapvetően köztisztasági feladatok végzésére.  
A határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2018.(XII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal 

történő együttműködési megállapodás megkötéséről 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú 
Alapítvánnyal kötendő háromoldalú együttműködési 
megállapodást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
2./  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására, illetve arra, hogy a 
megállapodás szövegében a közfoglalkoztatási 
pályázaton történő eredményes szereplés érdekében 
szükséges esetleges módosításokat a megállapodás 
aláírását követően módosítsa, vagy a hatályát további 
határozott időre meghosszabbítsa. 

 
Határidő:  1. pont azonnal, 2. pont 2019. február 28. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezet, 

Nonprofit Kft. 
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Mellékelte a 153/2018.(XII.19.) határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött 

 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) 
képviselője: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3780 Edelény, István király útja 
52.) képviselője: Csabai Gyula ügyvezető (a továbbiakban: Kft.) 
 
harmadrészről a Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvány (3780 Edelény, 
István király útja 41.) képviselője: Bene István kuratóriumi elnök (a továbbiakban: 
Alapítvány) 
 
között a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítására. 

 
1. A megállapodás célja az Alapítvány által szervezendő rövid és hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás megszervezéséhez munkaterület biztosítása, közfeladat ellátásba 
való bekapcsolódás legfeljebb 25 fő alkalmazásával. 
 

2.  Az Önkormányzat hozzájárulását adja, hogy az Alapítvány nyertes pályázat esetén 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken munkát végezzen: 

 

Alapítvány a pályázatában vállaltak szerint a fenti közterületeken az alábbi 
feladatokat végzi: Kaszálás, takarítás, szemétszedés, ároktisztítás, virágosítás, 
parkrendezés, buszmegállók takarítása és egyéb köztisztasági és városüzemeltetési 
feladatok ellátása. 

 
3. Az Önkormányzat jelen együttműködési megállapodás megkötésének feltételeként 

rögzíti, hogy a munkát az Alapítvány elnöke köteles minden esetben egyeztetni az 
önkormányzati tulajdonú közterületek kezelőjével, mely a Kft. 

 
4. Az Alapítvány kizárólag olyan munkát végezhet, melyeket a közterület üzemeltetője 

jóváhagy. 
 
5. Az Alapítvány által megvalósítandó közfoglalkoztatási programhoz sem az 

Önkormányzat, sem a Kft. anyagi fedezetet és más jellegű erőforrást nem biztosít, 
minden felmerülő költség az Alapítványt terheli. 

 

6. A munka-, tűz-, balesetvédelmi feladatok megszervezése és ellátása kizárólag az 
Alapítvány feladata, abban az önkormányzatot és a Kft-t semmilyen felelősség nem 
terheli, az Önkormányzatnak, Kft-nek vagy harmadik félnek okozott károkért köteles 
helytállni. 

 
7. Jelen együttműködési megállapodás 2019. március 1. napjától 2020. február 28. 

napjáig terjedő időszakra jön létre. 
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8. A felek jelen megállapodást jóváhagyólag aláírják. 
 
9. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, melyből minden felet 2 példány 

illet meg. 
 

E d e l é n y , ………………………..    E d e l é n y , ……………………….. 
 
 
…………………………………………               ….…………………………………… 
       Edelény Város Önkormányzata        Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 
                részéről       részéről 
         Molnár Oszkár               Csabai Gyula 
          polgármester      ügyvezető 
 
 
 
E d e l é n y , ……………………….. 
 
 
 

……………………………………….. 
Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvány  

részéről 
Bene István 

elnök 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési 
támogatásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester: A Borsodi Közszolgáltató Kft. áthidaló, néhány hétre szóló pénzügyi 
támogatást kapna, mivel a hitelt ügyintézése folyamatban van, amit majd csak 
januárban kap meg. Fontosnak tartja, hogy működőképességük biztosított legyen. 
 
A határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2018.(XII.19.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
visszatérítendő működési támogatásról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó 
visszatérítendő működési támogatásról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. részére 10.500.000,- Ft (azaz 
tízmillió-ötszázezer forint) visszatérítendő működési 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés tartaléka 
terhére. 
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2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a működési 

támogatást 2019. január 31. napjáig kell visszafizetnie 
az Önkormányzat részére, a KORONA Takarékszövet-
kezettől felvételre kerülő naptári éven belüli 
folyószámlahitelből. 

 

Határidő: azonnal, 2019. január 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., osztályok 
 
 

 

 

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 


