EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzıkönyve

c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Edelény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása.

E d e l é n y, 2010. január 5.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

JEGYZİKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 5-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné,
Borza Bertalan, Dr. Daher Pierre, Görgei Gyula, Hernádi Attiláné,
Kiss
András,
Magyar
Árpádné,
Nagy
Béláné,
Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva,
Varga Ferenc, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselık

Csabai Gyula, Lázár István, Molnár Zoltán képviselık

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı
Száz Attiláné Pénzügyi Osztályvezetı
Farkas László osztályvezetı
Ambrusics Tibor osztályvezetı

Polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja,
hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 15 fı jelen van.
Napirend elıtt polgármester a meghívóval kapcsolatban tájékoztatja a
képviselı-testületet, hogy adminisztrációs hiba történt, majd átadja a szót
Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı úrnak.
Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı elmondja, az Ügyrendi Bizottságon az
Szervezet és Mőködési Szabályzat értelmezésére került sor. A tegnapi napon,
adminisztrációs hiba miatt az IVS-rıl szóló, a tavaly év végén elkészített 1 napirendet
tartalmazó meghívó került kiküldésre, ez az 1 napirend az IVS-volt.
Ehhez az 1 napirendi ponthoz szabályosan jött még 2 elıterjesztés a tegnapi nap 12
óráig, melyek indokoltan sürgısek, határidıhöz kötöttek.
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az 1 napirendes meghívó kiküldésérıl ma
értesült, melyet adminisztrációs hibának értelmez.
Az új meghívó az Ügyrendi Bizottság és a Képviselı-testület részére a mai napon
kerül kiosztásra. Az Ügyrendi Bizottság ülésén elnök asszony álláspontja az volt,
hogy
a
másik
napirendet
ne
tárgyalja
most
a
testület.
Ezt követıen ismertetésre került az SZMSZ sürgıségi indítványra vonatkozó 21.
szakasz szerinti szabályozása.
Borza Bertalan képviselı elmondja, hogy ez a rendes testületi ülésre vonatkozik.
Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı ismerteti az SZMSZ rendkívüli ülés
összehívására vonatkozó elıírását, valamint elmondja az Ügyrendi Bizottság jogász
tagjának álláspontját, mely szerint a végsı döntés joga a Képviselı-testületé.
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Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte Jegyzı urat az
SZMSZ azon részének felolvasására, mely a rendkívüli testületi ülésen tárgyalható
napirendi pontokról szól.
Polgármester kérte a jelentkezés alapján történı hozzászólást.
Varga Ferenc képviselı úr elmondja , hogy ı úgy emlékszik rá, hogy az
Önkormányzati törvény és az SZMSZ alapján is rendkívüli testületi ülésen azt a
napirendet lehet megtárgyalni, amire a meghívó kiment.
Megítélése szerint az új napirendi pontokat egy újabb rendkívüli testületi ülés ként
kell kezelni, azaz a napirend megtárgyalása után polgármester úr tesz javaslatot
arra, hogy egy új napirendi pontot rendkívüli testületi ülés keretén belül tárgyaljon
meg a képviselı-testület.
Polgármester elmondja, hogy Varga Ferenc képviselı úrral teljes mértékben egyezik
a véleménye.
Ezt követıen ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját.
Megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl a rendkívüli ülés napirendi
pontjával kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Képviselı-testület tagjai részérıl a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselı-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 15 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

1/2010. (I.5.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Edelény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
elfogadása.
Elıadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, majd
meghozta a következı határozatot:

2/2010. (I.5.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Edelény
Város
Integrált
Stratégiájának elfogadása.

Városfejlesztési

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
megtárgyalta Edelény Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját (IVS) és azt e l f o g a d j a.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Polgármester szóban tájékoztatta a képviselı-testülete, hogy a holnapi napra, azaz
2010. január 6. napjára újabb rendkívüli testületi ülést hív össze 15:30-ra, az
„Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása” tárgyú napirend
megtárgyalására.

Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönve a megjelenést, a rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

