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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. szeptember 30-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

 
 
      a./ Tárgysorozata 
 
      b./ Jegyzőkönyve 
 
      c./ Határozata 

          
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
1. Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló forrás felhasználásáról 

 

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 

3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

E d e l é n y, 2019. szeptember 30. 
 
 
 
               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. szeptember 30. 

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

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Fischer Ferdinánd, Juhász Andor Józsefné,  

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

 
Igazoltan távol: Béres Tibor, Borza Bertalan, Káli Richárd képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 

         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi osztályvezető  

 
A 127./számú előterjesztésnél: 
 

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és  
Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkájáról  Bakó Gyuláné intézményvezető 
 

 

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. 

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjai: 

1. Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló forrás felhasználásáról 

 

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

Javasolja napirendre felvenni „A pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 
előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Molnár Oszkár polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban a testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Molnár Oszkár 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: 
 

1. Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló forrás felhasználásáról 

 

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 

3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.Napirendi pont tárgya: 
 

Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló forrás felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 136./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban volt egy nyertes 
pályázatuk, amelyben az illegális hulladéklerakók felszámolására nyertek pénzt, annak 
rendje-módja szerint el is szállítattak belőle, viszont maradt még bőven itt-ott a város 
területén illegális hulladéklerakó. A Környezetvédelmi Alapban van még tartalékuk, 
melynek felhasználását kéri a képviselő-testülettől az illegális szemétlerakók 
felszámolására. 
Ezek után – mivel kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 9 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
106/2019.(IX.30.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló 
forrás felhasználásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre 
álló forrás szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelény bel- és külterületén keletkezett illegális 
lerakásból származó hulladék összegyűjtésére és 
elszállítására bruttó 900.000 forintot biztosít a 2019 évi 
Környezetvédelmi Alapból. 

Határidő: azonnal ill. 2019.12.30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok 

 

 

 

2.Napirendi pont tárgya: 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 137./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Annyit kell tudni erről az előterjesztésről, hogy 
megváltozott a jogszabály, és a központi orvosi ügyeletekhez a rendkívüli 
önkormányzati támogatást most már csak a kistérség központja kérheti. Edelényt nem 
érintette hála Istennek az előző években, most sem érinti, viszont a szendrői központi 
ügyeletet sajnos nagyon keményen érinti ez a támogatási forma, és nyilván meg kell 
tenni azt, hogy mi nyújtjuk be ezt az igényt, azért, hogy az a körzet is rendben legyen 
pénzügyileg, finanszírozással.  
Ezek után – mivel kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő szavazásban való részvételével – 10 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             107/2019.(IX.30.)   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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontjában 
foglaltak alapján – vissza nem térítendő - támogatási 
igényt nyújt be az Edelény Város Önkormányzata által 
működtetett edelényi központú orvosi ügyelet, valamint 
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által 
működtetett szendrői orvosi ügyelet feladatellátásokból 
eredő lejárt követeléseire. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
igénylés benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Magyar Államkincstár, osztályok 

 

 

3.Napirendi pont tárgya: 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 138./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen módosításra 
került a költségvetési rendelet, majd utána jelezte osztályvezető asszony, hogy a 
szociális keretükben van még egy kis tartalék, plusz pénz. Megbeszélte vele, hogy 
mennyi ez, mire futja, és mivel fedezné azt, hogy a 62 év felettiek karácsonyi 
utalványa, ami az elmúlt évben 4.000 Ft volt, ezt most 5.000 Ft-ra fel tudják emelni. 
Ezért hozta most a képviselő-testület elé. 
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Ezek után – mivel kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelettervezet 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 9 fő képviselő szavazásban való részvételével – 
9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta következő 
rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

23/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete 
 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES 

GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 

5/2016.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § (1)  A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 23/A. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A támogatás összege 2019. évben személyenként 5.000 Ft, amely 
utalvány formájában – természetben – kerül biztosításra.” 

 
2. §  Ez a rendelet 2019. október 3.-án lép hatályba. 

 
 
 Dr. Vártás József  Molnár Oszkár  
 jegyző polgármester 
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Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. 
október 1. napján. 
 
 
 Dr. Vártás József 
 jegyző 

 
 
 

Molnár Oszkár polgármester egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, 
megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a munkáját és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
 

 


