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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. január 31-én 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. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi járási start munkaprogramjának 

támogatásáról 
 
2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 
 

 

 

 

E d e l é n y, 2019. január 31. 
  
 
 
 

                        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 2019. január 31. 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Juhász Andorné, Korbély 

Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar 
Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Virág Tamás 

képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor aljegyző 
          Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály-vezető h. 
 
11./ számú előterjesztésnél     Csabai Gyula a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
          Kft. ügyvezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő  
jelen van.  
 
Ismertette az ülés napirendi pontját: 
 
„Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi járási start munkaprogramjának 
támogatásáról” 
 
Javasolja napirendre felvenni a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről” 
szóló előterjesztést. 
 
Molnár Oszkár polgármester a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester a 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 javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással 
együtt. 
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Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi járási start munkaprogramjának 

támogatásáról  
     Előadó: polgármester 
 

2./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
     Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
                  
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi Járási Start Munkaprogramjának 
támogatásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő kérdezi ügyvezető úrtól, hogy mekkora összegről van szó, amit 
pályázaton a Kft. megnyerhet. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Összességében, ha az 
önerőt nézik, akkor az egyik programhoz nem kell biztosítani, a másik helyi start 
közfoglalkoztatási programhoz 400 ezer forint önerő szükséges, amiben a sertéstelep 
felújítását tervezték. A mezőgazdasági programhoz szükséges 3 millió 51 ezer forintos 
önrész. Hogy mit kapnak ezért cserébe? Pontos adattal most nem tud szolgálni, de 
összesen bértömegben, illetve az eszközökhöz kapcsolódó támogatásban, a 
beszerzendő tápokhoz, vetőmagokhoz kapcsolódóan legalább egy pár millió 
nagyságrendű támogatás lesz. Azt kell még tudni, hogy a mezőgazdasági programba 
még beépítettek egy olyan szántóföldi növénytermesztéshez szükséges eszközvásárlási 
részt, amit megenged a kiírás, és ami bruttó 10 millió forintot jelent. Ez az elmúlt 
években nem nagyon volt kihasználva, holott a lehetőség adott volt, és 2,5 millió forint 
plusz áfáért tudnak a szántóföld megmunkáláshoz szükséges eszközöket beszerezni, 
ami nem áll rendelkezésükre, és amire szükségük van. Ami fontos ehhez kapcsolódóan 
az az, hogy ennek egy 10 %-os önrésze van, 250 ezer forintos összegről beszélnek 
akkor, amikor bruttó 10 millió forintért többféle eszközt tudnak beszerezni. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő: A kapott válaszban számára a hozzávetőleges összeg is 
megfelel. Azért kérdezte, hogy mekkora összegről van szó, mert az előterjesztésben 
erről nem esett szó, és szerette volna, ha a város lakói is tudják, hogy mekkora 
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összegekről van itt szó, amikor 4 millió forintot ki fognak adni összességében és több 
mint 100 embernek a foglalkoztatását meg fogja oldani a Kft., és munkájukkal 
maradandó dolgok is fejlődhetnek a városon belül. Az előterjesztést és a határozati 
javaslat elfogadását támogatja. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Pontosításként 
elmondja, hogy a három programban, amire a létszámkeret rendelkezésükre áll majd, 
az 106 fő. Erről azt kell tudni, hogy nem ők határozzák meg, ez a tavalyi létszám 
alapján átlag létszám. Ezzel egy problémájuk van, és egyetlen akadály volt, amivel 
sakkozni kellett az az, hogy ezt a 106-os létszámkeretet a 3 jelenleg pályázható start 
járási közfoglalkoztatási program között próbálták úgy elosztani, hogy nekik a legjobb 
legyen. Sajnos a tavalyi létszámokon nem változtathattak, magyarul tavaly a 
mezőgazdasági programban 58-an voltak, a helyi programban 36 fő volt, 36-ot kell 
odatenniük, most is annyit kell odatenniük. Van egy szociális jellegű ág, ami tavaly nem 
volt, ez a szociális ág 6 különböző programot fog össze, és mivel nekik tavaly 12 fővel 
volt betervezve utak javítása, és jelenleg szociális „lábként” kerül be az utak javítása, 
ezért 12 főnél több személyt nem tudnak alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ehhez 
kapcsolódóan kevesebb dologi költséghez tudnak jutni. Amit még fontos tudni az az, 
hogy majd a hosszú közfoglalkoztatási program tervezése valamikor most kezdődik el. A 
mai nap folyamán kellett beadni azt a létszámot és bérigényt, amire várhatóan szükség 
van, és még a 106-os létszámhoz hozzájön még mintegy 120 fő, amit egyeztettek az 
önkormányzattal, polgármester úrral. Összesen a közfoglalkoztatási programok, - ha 
minden igaz, - márciustól 226 fővel tud elindulni. Azt gondolja, hogy ezzel a létszámmal 
nagyjából le tudják fedni azt a szükséges munkaerőigényt, amely esetleg jelentkezik a 
városban. Azt látja, jobb, ha nem merítik ki a maximális keretet, mert ha valaki nem 
végez megfelelő munkát, azt nem fogják tudni elküldeni, mert nem tudnak felvenni 
helyette másik embert, viszont így, ha nincsenek megelégedve valamelyik ember 
teljesítményével, attól meg tudnak válni, és mással be tudják tölteni a helyét. 
 
Molnár Oszkár polgármester a tájékoztatást köszöni. Ezek után 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 
határozatát:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2019.(I.31.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi Járási 
Start Munkaprogramjának támogatásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 
Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi Járási Start 
Munkaprogram kiírásra benyújtott 

 
a) helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
b) mezőgazdasági program és 
c) szociális jellegű program 
 

2. A programok megvalósításához szükséges önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok ingyenes használatát biztosítja a Kft. 
részére. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, és szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értestül: Pénzügyi Osztály 
 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy eddig 
nem kellett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről a képviselő-testületnek 
határozatot hoznia, a jogszabály most sem írja elő, a Kormányhivatal kérése, hogy a 
képviselő-testületek hozzanak erről határozatot. Az előterjesztésben benne van, hogy 
minden képviselő és külsős bizottsági tag idejében leadta a vagyonnyilatkozatát. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - 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 a következő 
határozatát:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2019.(I.31.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének 
vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló tájékoztatóját, és azt 
tudomásul veszi, valamint megállapítja, hogy minden 
képviselő és nem képviselő bizottsági tag határidőre leadta 
vagyonnyilatkozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
Értestül: Jegyzői Titkárság 
 

 
Molnár Oszkár polgármester napirend után szót ad Csabai Gyulának, a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője szeretnek reflektálni az 
elmúlt hetekben a kóbor ebekkel kapcsolatban felmerülő történetre, amit polgármester 
úr, aljegyző úr és több edelényi lakos jelzett. A kollégáitól kér egy kimutatást azzal 
kapcsolatban, hogy január hónapban hány kutyát sikerült befogni, illetve, hogy mennyi 
kilométert tettek meg a városban azért, hogy ezeket az ebeket befogják. Azt tudni kell, 
hogy a kutyák nem várják meg, amíg kiérkeznek a helyszínre, nem fognak egy helyben 
állni és nem is hagyják magukat befogni, és sajnos nagyon sok esetben azért nem 
sikerülnek a befogások, mivel az észlelés és a kiérkezés között eltelik egy bizonyos idő, 
ez lehet 10 perc, lehet egy fél óra, és hát a kutya nem marad egyhelyben. Szeretné 
tájékoztatni a lakosságot és a képviselő-testületet, hogy januárban 7 db kóbor ebet 
fogtak be a városban, és ezért 683 km-t tettek meg a kollégái. Szeretné felhívni a 
figyelmet a helyes ebtartással kapcsolatos teendőkre. Azt fogják csinálni, ha tetszik, ha 
nem, hogy ha be tudják bizonyítani, - még akkor is, ha nincs bechipezve az állat, - hogy 
melyik házból jött ki, vagy szökött ki az eb, akkor a befogás költségét, és az ehhez 
kapcsolódó költségeket is ki fogják számlázni azokra a lakosokra, akiktől ezek a kutyák 
kijönnek. Tudni kell, hogy a költségekkel tisztában legyen mindenki, hogy ha 
altatólövedékkel fogják befogni ezeket az állatokat, mert másképp nem megy, akkor ez 
20 ezer forint/db áron működik az állatorvos által. Tehát ez nem egy egyszerű történet, 
ezért kicsit komolyabb hozzáállást kérne a lakosoktól és az állattartóktól is ebben. Azt 
kéri, ha kóbor ebeket látnak, azt jelezzék a Kft. vagy az önkormányzat felé. Igyekeznek 
befogni őket, de azt értse meg mindenki, hogy egyik pillanatról a másikra ez nem megy, 
annak ellenére, hogy a kollégák mindent elkövetnek, és naponta körbejárják a várost. 
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Molnár Oszkár polgármester megköszöni ügyvezető úr tájékoztatását, tényleg 
nagyon fontos, mert hozzá is több észrevétel érkezett a napokban a város lakói 
részéről, amit továbbított ügyvezető úr felé. A Kft. munkatársai teszik a dolgukat. 
 
Ezek után – megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 


