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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2020. március 12-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. Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 

 

2. A 14/2020.(II.12.) határozat visszavonásáról, valamint az Edelény belterület 

679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozattételről 

 

3. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő 

támogatás nyújtásáról 

 

 

 

 
E d e l é n y, 2020. március 12. 
 
 
     
               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 2020. március 12-én 

a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén 

 

Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Juhász Andor Józsefné, 

Malinkó Péter alpolgármester, Dr.Szabó Melinda, Sztankóné Sándor 

Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 

Igazoltan távol: Fischer Ferdinánd, Loj Balázs képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző    

         Ambrusics Tibor aljegyző 

    Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője 

    Korbély Györgyi Katalin alpolgármester 

          

Jegyzőkönyvvezető:     Fazekas Jánosné ügykezelő 

 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, 

megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testületből 7 fő  

jelen van. 

 

Napirend előtt polgármester néhány gondolatot szeretne elmondani a koronavírussal 

kapcsolatban. A kormány az egész országra kihirdette a közelmúltban a vészhelyzetet, 

természetesen a vészhelyzettel kapcsolatos intézkedések tudomásul vették és a szerint 

cselekszenek. Ezen kívül elmondhatja, hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak a helyi 

ÁNTSZ-szel, állandóan értekeznek a kialakult helyzettel kapcsolatban. Természetesen 

felhívták a hivatalnál és az intézményeknél a figyelmet a fertőtlenítésre, a fokozott 

kézmosásra, és minden egyébre, ami a vírus terjedését megakadályozhatja. A 

környéken nincs tudomásuk vírusfertőzöttről, reméli, hogy ez így is marad. A maga 

részéről üdvözli a kormány intézkedését, ami a megelőzés miatt rendkívül fontos. Hála 

Istennek, még kevés a fertőzött Magyarországon, és ezek az intézkedésem meg is 

akadályozhatják azt, hogy tömegével fertőződjenek meg a magyar emberek a vírustól. 

Elmondta még, hogy felhívta Horváthné Ipacs Katalint, a Szociális Szolgáltató Központ 

vezetőjét, és kérte, vizsgálja meg az idősek otthona napközi ellátására vonatkozó 

dolgokat, hogy nem lenne-e célszerű egy-két hétre átmenetileg szüneteltetni a napközi 

otthont a nyugdíjasoknak. A választ holnap reggelre kapja meg tőle ezzel kapcsolatban. 

Ezek után az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 
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2. A 14/2020.(II.12.) határozat visszavonásáról, valamint az Edelény belterület 

679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozattételről 

 

3. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás 

nyújtásáról 

 

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. 
 
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 7 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 

 

2. A 14/2020.(II.12.) határozat visszavonásáról, valamint az Edelény belterület 

679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozattételről 

 

3. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő 

támogatás nyújtásáról 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 
Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Virág Tamás képviselő: Látható az anyagban, hogy heten jelentkeztek a tenderre, és a 

hét jelentkezőből egy volt érvényes pályázat, és ennek alapján döntött a Közbeszerzési 

Bizottság arról, hogy ő legyen a nyertes. Szeretné megkérdezni, hogy a többiek 

pályázata milyen indokok alapján lettek elutasítva, vagy nem voltak érvényesek? A 

helyiekre lett volna kíváncsi, hogy mennyire voltak versenyképesek, mert ez egy idegen 

cég, és ő jobban szeretett volna a helyieknek lehetőséget adni, de majd meglátják a 

végeredményt. A másik kérdése az, hogy ez a cég, aki megnyerte ezt a beszerzést, 

kikkel akarja megoldani az ügyeleti szolgálatot, tekintettel arra, hogy itt az előző 

szolgáltatók arra hivatkoztak, hogy a körzeti orvosok nem vállalnak ügyeleti szolgálatot, 

és ezért esik nekik nehezükre a folyamatosságot biztosítani. Erre a kérdéskörre tud-e 

majd választ adni ez a cég, és kikkel fogja megoldani ezt a feladatot? 

 

Molnár Oszkár polgármester: Tegnap délután hívta fel a közbeszerzési eljárásban 

nyertes ajánlattevő cégnek a képviselőjét, hétfőn 9:00 órára jön hozzájuk a szerződést 

aláírni és átbeszélni az előttük álló néhány hét feladatát. A jelenlegi szolgáltatóval 

többszörösen meghosszabbított szolgáltatási szerződés március 31-én lejár. A 

közbeszerzési eljárás kiírása alapján viszont a jelenlegi eljárásban nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírását követő második hónap első napjától tudnak szerződni. Többek 

között erről is fog tárgyalni az ügyvezetővel. Életében nem találkozott az ügyvezető 

úrral, a cég nevét sem hallotta. Annyit vetítene előre, így, ahogy képviselő úr feltette a 

kérdéseket, nem helyesek, jegyző úr el fogja mondani, hogy miért. 

 

Dr.Vártás József jegyző: Elmondja, hogy tavaly december közepén indult el az a nyílt 

közbeszerzési eljárás, melynek az első szakasza egy összefoglaló tájékoztató 

kiküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárás, és az első szakaszban van lehetősége a 

cégeknek, illetve a vállalkozásoknak bejelentkezni az ajánlattételi szakaszra, tehát arra, 

hogy van szándékuk ajánlatot adni. Ez az eljárás úgy indult, hogy akit megtaláltak az 

elektronikus közbeszerzési rendszerben, és látták, hogy ezen a területen orvosi ügyeleti 

szolgáltatást nyújt akár a környéken, akár messzebb, és van remény, hogy esetleg 

érvényes ajánlatot kaphatnak, igyekeztek mindenkit megszólítani közvetlen is, illetve 

volt, aki a hirdetmény alapján önként jelentkezett be az eljárásba. 

 

Molnár Oszkár polgármester elnézést kér, de egy gondolat, amit szeretne közben 

mondani, hogy az összes létező céget, akik Magyarországon egészségügyi szolgáltatást 

nyújtanak, mindenkit megkerestek. 

 

Dr.Vártás József jegyző: Akik regisztrálva voltak a közbeszerzési rendszerben, csak 

azokat lehetett megszólítani. Ez a szakasz december végén zárult le, és december 31-én 

indult meg az ajánlattételi szakasz. Az ajánlattételi szakasznak a végső határideje 

január 30. volt.  
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Ezt az időpontot meg kellett hosszabbítani az utolsó pillanatban, mert nem volt ajánlat. 

Ez lett meghosszabbítva január 14-ére, és gyakorlatilag február 14-én az utolsó órákban 

adta be az ajánlatát ez az ajánlattevő, úgy hogy nem érkezett más ajánlat, nem tudott 

más ajánlatot értékelni a Bíráló Bizottság. Egyetlen egy ajánlat érkezett, amit a 

képviselő-testület is tud tárgyalni, mert nem volt több versenyző annak ellenére, hogy 

mindenkit igyekeztek megszólítani, aki a látókörbe kerülhetett, vagy ajánlatot tudott 

volna tenni, ezt követően alakult ki ez az eljárási eredmény, amelyről most tud a 

képviselő-testület dönteni.  

 

Molnár Oszkár polgármester: Tehát ez az ajánlat nem jobb, mint a többieké, 

egyedül ő adott ajánlatot. Magyarul; itt nem volt verseny. 

 

Dr.Vártás József jegyző: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy a térségben több 

helyen zajlott közbeszerzési eljárás orvosi ügyelet tárgyában, Sajószentpéter szinte egy 

időben közbeszereztetett velük, és ők úgy zárták az eredményt, hogy ajánlat sem 

érkezett, annak ellenére, hogy több komoly érdeklődőjük is volt. Tehát ez jelzi a 

területen mutatkozó ellátási hiányt, illetve kínálati hiányt. Remélik, hogy 24 hónapra 

megoldódik ez a probléma. A vállalkozást valóban nem ismerik, de van egy elérhető 

honlapja ennek a cégnek, onnan lehetett egyéb információkat megszerezni. Ez a cég 

egy Inter-Ambulance Zrt. cégcsoportnak a része, több ügyeleti cég van ebben a Zrt-

ben, és számos helyen szolgáltatnak orvosi ügyeleti feladatok tekintetében, Siófokon 

keresztül Karcagig, Tiszafüredig, tehát nagyon sok helyen, illetve a közelükben 

Sátoraljaújhelyen nyújt szolgáltatást, amely a legközelebb van Edelényhez. 

 

Virág Tamás képviselő: Szerinte a kérdés helyes volt. Kérdést azért tesz fel az ember, 

hogy tisztán lásson. Ebből az anyagból azt látta minden hátsó gondolat nélkül, hogy 

verseny volt, heten jelentkeztek. Az, hogy ki volt komoly, ki nem, azt nem tudhatta, 

azért kérdezett, és el kell fogadja, amit jegyző úr mondott, mert így tisztán látnak, 

elméletileg verseny volt, gyakorlatilag nem volt verseny, nem volt tolongás, de a 

kérdése helyes volt. A kérdés másik része is helyes volt, hogy kikkel akarja megoldani, 

de a választ elfogadja, mert azt mondta a polgármester úr, hogy hétfőn egyeztetnek, és 

utána tájékoztatja őket. 

 

Molnár Oszkár polgármester: Arra a felvetésre, hogy a kérdés nem helytálló, azért 

mondta, mert végülis egy versenyző volt. Úgy gondolja, hogy ezen felesleges vitatkozni, 

és nála sem volt semmilyen hátsó szándék. Egyetlen egy érdemi információt tud még 

szolgáltatni a tegnapi megbeszélésről; az ügyvezető megkérdezte tőle, hogy jelenleg a 

háziorvosok ügyelnek-e, melyre a válasz az volt, hogy nem vállalnak. Gyakorlatilag ez 

volt az első kérdése, és nyilván ebből arra lehet következtetni, hogy alapvető cél neki is 

az lett volna, hogy a környékbéli, a helyi orvosokkal próbálja meg ellátni az ügyeletet.  
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Az, hogy Sátoraljaújhelyen ennek a cégcsoportnak az egyik cége szervezi az ügyeletet, 

nyilván megnyugtató, amellett, hogy Pécsen meg rengeteg nagyvárosban is ők 

ügyelnek. Természetesen a hétfői megbeszélésen egészen addig, amíg engedi a 

közbeszerzési kiírásuk, addig a legszigorúbban fog leülni a tárgyalóasztalhoz a 

cégvezetővel, azért, hogy ezután is biztonságban tudják az ügyeletet. A legelső, amit 

meg kell oldaniuk, az az április 1. és 30. közötti időszaknak az ügyelete. 

 

Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 

határozatot:  

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             28/2020.(III.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet 

biztosításáról, közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, 

közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az edelényi központi orvosi 
ügyeleti feladatok ellátására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjével, az Emergency Service Kft.-vel 
(Magyarország, 1131 Budapest Topolya utca 4-8.) történő 
szerződés 24 hónapra történő megkötését jóváhagyja. 
 

2. Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladat 
ellátásáért – a NEAK finanszírozáson felüli – fizetendő 
3.250.000 forint/hó díjhoz szükséges fedezetet az éves 
költségvetése terhére biztosítja azzal, hogy az ügyeleti 
ellátásban érintett települések a nyertes ajánlattevővel kötött 
szerződés 24 hónapos időtartamára a 2019. január 1-jei 
lakosságszám arányában a táblázatban foglaltak alapján viselik a 
rájuk eső szolgáltatási díjat és azt Edelény Város Önkormányzata 
részére havonta előre a felek között létrejött feladat-ellátási 
szerződés 7. pontja alapján megfizetik: 
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyamatos 
ellátáshoz szükséges, és a közbeszerzési eljárásban kötendő 
szerződés aláírására. 
 

Határidő:  2020.03.31. 

Felelős: polgármester 

Értesül: FAKSZ, Osztályok 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

 

A 14/2020.(II.12.) határozat visszavonásáról, valamint az Edelény belterület 

679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja. 

 

Lakosságszám 

(fő)

Település által 

fizetendő díj 

(Ft/hó)

ABOD 201 33.466

BALAJT 513 85.412

BOLDVA 2424 403.586

BORSODSZIRÁK 1228 204.457

DAMAK 244 40.625

EDELÉNY 9864 1.642.316

HANGÁCS 576 95.902

HEGYMEG 122 20.313

IROTA 78 12.987

LÁDBESENYŐ 282 46.952

LAK 686 114.216

NYOMÁR 312 51.947

SZAKÁCSI 187 31.135

SZENDRŐLÁD 2162 359.964

TOMOR 234 38.960

ZILIZ 407 67.764

19520 3.250.000
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Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben konkrétan az Egres 

út 7. szám alatti ingatlan elővásárlási jogáról van szó, és legutóbb azt a határozati 

javaslatot nyújtotta be a képviselő-testület elé, hogy ne mondjanak le az elővásárlásról. 

Azóta személyesen beszélt az ott élő fiatal házaspárral, és ennek a beszélgetésnek az 

alapján javasolja, hogy mondjanak le az elővásárlási jogukról. Elmondható, hogy egy 

tisztességes házaspárról van szó, akik először megteremtették maguknak a családi 

fészküket ennek az épületnek a megvásárlásával, és utána vállalták az első gyermeket. 

Azt javasolja, hogy a továbbiakban ne gördítsenek akadályt eléjük. 

 

Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 

szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 

határozatot:  

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             29/2020.(III.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: A 14/2020.(II.12.) számú határozat visszavonásáról, valamint 
az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő 
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
14/2020.(II.12.) számú határozat visszavonásáról, valamint az Edelény 
belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal 
kapcsolatos nyilatkozattételről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 

az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási 
joggyakorlással kapcsolatban hozott, 14/2020.(II.12.) számú 
határozatát. 
 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Ragályi László 1/1 arányú 
tulajdonát képező, Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú lakóház 
értékesítése során a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződésben foglalt feltételekkel az Edelény Város Önkormányzatát 
megillető elővásárlási joggal – annak fenntartása mellett – nem 
kíván élni. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási 

joggal kapcsolatos nyilatkozat aláírására. 
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4. A Képviselő-testület elrendeli a tervezett 900.000 Ft-os vételár 
fejlesztési tartalékba történő átcsoportosítását.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek: ügyvéd, osztályok 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: 

 

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás 

nyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.) 

 

Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.  

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja. 

 

Molnár Oszkár polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Edelényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kéréssel fordult hozzá, hogy az önkormányzat egy 

rövid időre 100.000 Ft összegű támogatással segítse ki a nemzetiségi önkormányzatot 

közhasznú munkavégzés járulékfizetése miatt.  

Mivel kérdés, vélemény nem lévén, a határozati javaslat elfogadását szavazásra 

bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 

határozatot:  

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             30/2020.(III.12.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Edelényi 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Visszatérítendő támogatás nyújtásáról az 

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 2020. április 30. 
napjáig 100.000 forint visszatérítendő támogatást biztosít 
a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Edelényi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2020-as évben nem 
indít közfoglalkoztatási programot. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

szerinti visszatérítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodás elkészítésére és aláírására, valamint a 
„Vajda A Jövőért Egyesület”-tel (3783 Edelény, Klapka 
György út 12.) közfoglalkoztatási program megvalósítására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére. 
 

Határidő: 2020.03.19., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

Értesül: ECNÖ, Osztályok 

  

 

Molnár Oszkár polgármester napirend után elmondta, hogy az önkormányzat Facebbok 

oldalán közzétételre került, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékező 

eseményei Edelényben is elmaradnak. Ehhez annyit kívánt hozzátenni, hogy a vasárnapi 

szent mise után jegyző úrral együtt elhelyezik a megemlékezés koszorúját a kopjafánál. 

 

Ezt követően megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

Molnár Oszkár           Dr.Vártás József 

 polgármester                             jegyző 

 

 

 

 


