EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. június 23-án a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Edelény város településrendezési tervének módosítására vonatkozó tervezési
szerződés módosításáról
2. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához kiegészítő
fedezet biztosításáról
3. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Edelényi egészségügyi intézmény épületének felújításához kiegészítő fedezet
biztosításáról
4. Fejlesztési célok megvalósításához fedezet biztosításáról
5. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének biztosítására
fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről
6. ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 – azonosító számú Edelény belvárosának
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése tárgyú projekt keretében megvalósuló
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása projektelem pótközbeszerzésének
lezárásához kiegészítő fedezet biztosításáról

E d e l é n y, 2014. június 23.

Vártás József
jegyző

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án a
Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély
Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők,
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselő, Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselő

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője

Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt rendkívüli testületi ülésen
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
11 fős testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Edelény város településrendezési tervének módosítására vonatkozó tervezési
szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
2. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához kiegészítő
fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
3. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Edelényi egészségügyi intézmény épületének felújításához kiegészítő fedezet
biztosításáról
Előadó: polgármester
4. Fejlesztési célok megvalósításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
5. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének biztosítására
fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
6. Európai Uniós támogatással, és központi költségvetési támogatással
megavalósuló beruházások önerejének biztosítására fejlesztési célú hitel
felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester

2

Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 10 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Edelény város településrendezési tervének módosítására vonatkozó
tervezési szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
2. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének
felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
3. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló Edelényi egészségügyi intézmény épületének felújításához
kiegészítő fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
4. Fejlesztési célok megvalósításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
5. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének
biztosítására fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás
megkéréséről
Előadó: polgármester
6. és központi költségvetési támogatással megavalósuló beruházások
önerejének biztosítására fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati
hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város településrendezési tervének módosítására vonatkozó tervezési
szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 84./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város településrendezési tervének módosítására
vonatkozó tervezési szerződés módosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Edelény
város
településrendezési
tervének
módosítására vonatkozó tervezési szerződés módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelény Város Önkormányzata és a Provincia Kft. (3529
Miskolc, Derkovits út 52.) között 2009.05.05. napján „Edelény
város Településrendezési Tervének módosítása” tárgyban
létrejött – és 2010.03.11. napján módosított - Tervezési
Szerződésben szereplő 2.500.000,- Ft + ÁFA összegű tervezői
díj 3.200.000,- Ft + ÁFA összegre történő módosítását
jóváhagyja azzal, hogy ezen összegből 300.000,- Ft + 25% ÁFA
= 375.000,- Ft forint 2011.06.10-én kifizetésre került. A tervezői
díjból még ki nem fizetett összeg 2.900.000 Ft + Áfa = Br.
3.683.000 Ft.
2. Képviselő-testület az 1. pont szerinti összeget az Edelény Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet - Beruházási kiadási
előirányzatok feladatonkénti részletezése című táblázat „19. Mobil öltöző tervezés és kivitelezés” soron rendelkezésre álló,
és kötelezettségvállalással nem terhelt 24,5 mFt-ból biztosítja.
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3. Képviselő-testület elrendeli az 1. pont szerinti fedezetbiztosítás
költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő
módosítással egyidejűleg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés módosítására vonatkozó szerződés aláírására a
teljesítés 2014. október 31. határidőre történő módosításával.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Provincia Kft., főépítész, osztályok
2./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához kiegészítő fedezet
biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 85./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
megjegyzi, hogy ő a bizottsági ülésen tartózkodott a határozati javaslat
elfogadásánál. Szerencsésebbnek tartott volna, hogy ha az első eljárás után egy
nyílt eljárás kerül kiírásra és talán ezt az árat, - mivel magasabb ajánlat érkezett a
pályázatban elnyert összegnél, - egy picit lejjebb lehetett volna szorítani, már csak
azért is, mert végigfutott a második eljárás keretében beadott árajánlaton. Ebből egy
tételt mond. Az első ajánlatban a nyertes a beton m3 anyagárra 13.324,- Ft-ot adott
meg, a második ajánlatban pedig egy konzorcium, melynek az előző nyertes tagja
volt, illetve, ha jól tudja, egy másik olyan vállalkozás, amely betont állít elő, 21.800,Ft-ot. Piaci áron kb. 14.000,- Ft-ért Edelénybe szállítással minden bizonnyal ezt meg
lehetett volna oldani. Ez csak egy tétel, nagyságrendileg 600-700 ezer forint a
beruházás esetében. Nem kívánt mélyebben belemenni ebbe a dologba, mindössze
az a személyes meglátása, hogy egy nyílt eljárás esetében lehet, hogy ezt az árat
lejjebb lehetett volna tornázni.
Polgármester: Az, hogy adott vállalkozás milyen árat ad meg, ezzel régóta
szenvednek, és ha jók az információi, akkor az előző testületi, illetve bizottsági
ülésen, az volt a probléma, hogy miért nem edelényi vállalkozókat hív meg a
meghívásos pályázatokra. Most csak és kizárólag edelényi vállalkozásokat hívott
meg. Az, hogy ez így alakult, nem az ő dolga, ez a vállalkozóknak a dolga, nem
beszélve arról, hogy olyan régóta húzódik már akaratukon kívül a Családsegítő
beruházása, hiszen 2012-ben elnyert pályázati pénzről van szó, és lassan kifutnak
az időből. Ha most az első sikertelen kör után egy nyílt eljárást hirdetett volna meg,
akkor nem biztos, hogy be lehetett volna fejezni időben ezt az épületet a kivitelező
részéről.
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Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 7 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007
azonosító
számú
projekt
keretében megvalósuló Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
épületének felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007” azonosító számú projekt keretében
megvalósuló „Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének
felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához
bruttó 9.155.242,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-százötvenötezerkettőszáznegyvenkettő forint fedezetet biztosít az Edelény Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.)
önkormányzati
rendeletben
betervezett
fejlesztési
kiadások
megtakarításából rendelkezésre álló összeg terhére.
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pont szerinti fedezetbiztosítás
költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő
módosítással egyidejűleg.
Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont a soron következő
módosítás időpontja
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
3./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
Edelényi egészségügyi intézmény épületének felújításához kiegészítő fedezet
biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 86./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÉMOP-4.1.1/A-11-2013-0051
azonosító
számú
projekt
keretében megvalósuló Edelényi egészségügyi intézmény
épületének felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„ÉMOP-4.1.1/A-11-2013-0051 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló Edelényi egészségügyi intézmény épületének felújításához
kiegészítő fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
egészségügyi intézmény komplex fejlesztéséhez bruttó
4.264.933,- Ft, azaz bruttó négymillió-kettőszázhatvannégyezerkilencszáz-harminchárom forint fedezetet biztosít az Edelény Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.)
önkormányzati rendeletben betervezett fejlesztési kiadások
megtakarításából rendelkezésre álló összeg terhére.
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pont szerinti fedezetbiztosítás
költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő
módosítással egyidejűleg.
Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont a soron következő
módosítás időpontja
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

4./ Napirendi pont tárgya:
Fejlesztési célok megvalósításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 87./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy az előző rendkívüli
ülésen hosszabb vitát váltott ki ez az előterjesztés. Most egy kicsit megváltozott
formában újra a képviselő-testület elé terjesztette. Akkor az egyik kardinális kérdés a
finkei buszmegálló kérdése volt.
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Lázár István képviselő úr, mi sem természetesebb, hogy kardoskodott a
buszmegállók miatt. Testületi ülés után, annak ellenére, hogy nincsenek tervek,
nagyvonalakban megnézette szakembereivel, hogy mennyi az a pénz, amelyből
kijönne a buszmegálló öblök kialakítása. A félreértések elkerülése végett
hangsúlyozza, hogy buszmegálló öblökről van szó, mert az előterjesztés nem
tartalmaz fedett várót, hanem egy pár öböl kialakítását Finke végén, Borsodszirák
felé eső részen. Ennek az egy pár buszmegálló öböl kialakításának a tervezése
folyamatban van, ennyire van fedezet, többre nincs. Meglátják, hogy az év folyamán
lesz-e még lehetőségük fedett várót is építeni, és nem csak ide, hanem az Egresre, a
volt kollégium épületénél. Tehát tartalmazza ennek a tervezését, megvalósítását, a
Póts András út, a Muskátli út, a Rózsavölgyi és az Alkotmány utak aszfaltozását, a
Dankó Pista út és a köztemető között járda építését, valamint a geodéziai felmérést a
múltkor elfogadott, Császtára vezető út pályázatához a civil szervezet részére.
Jelenleg ennyi fejlesztést tartalmaz az előterjesztés, ennyire volt forrásuk, és majd
meglátják, hogy az év hátralévő részében mit tudnak megvalósítani.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Fejlesztési célok megvalósításához fedezet biztosításáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a fejlesztési célok megvalósításához fedezet
biztosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
42/2014.(IV.11.), 64/2014.(V.21.) és a 76/2014.(VI.13.),
határozatait visszavonja.
2. Képviselő-testület
jóváhagyja
az
alábbi
beruházások
magvalósítását:
a) Finkei buszmegállók megtervezése,
b) Finkei buszöböl kialakítása,
c) Póts András út aszfaltozása (belterület 584/2 hrsz),
d) Muskátli út aszfaltozása (belterület 1746 hrsz),
e) Rózsavölgyi út aszfaltozása (belterület 678/91 hrsz),
f) Alkotmány út aszfaltozása (belterület 1344 hrsz),
g) Dankó Pista út és a köztemető között járda építése
(belterület 2318 hrsz, külterület 055 hrsz),
h) Császtára vezető külterületi út geodéziai felmérése,
telekhatár rendezése.
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3. Képviselő-testülete a beruházások megvalósítására bruttó
17.100.000,- Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-nyolcszázezer forint
fedezetet
biztosít,
melyet
önerőből
finanszíroz
az
előterjesztésben részletezett módon a költségvetésben
betervezett fejlesztési kiadások megtakarításából.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelény Város Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) önkormányzati
rendelet 6. melléklet 9. és 16. soron szereplő fedezetek
(összesen 4 mFt) teljes összegének, 19. soron szereplő 24,5
mFt összegből 3,9 mFt, valamint a 20. soron szereplő 5 mFt
összegből 1 mFt átcsoportosítását a jelen határozat 1.
pontjában rögzített célokra.
5. Képviselő-testület
elrendeli
a
fedezetátcsoportosítások
költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő
módosítással egyidejűleg.
Határidő: 1-4. pont azonnal, 5. pont a soron következő
módosítás időpontja.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

5./ Napirendi pont tárgya:
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének biztosítására
fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság 1 igen és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a
határozati javaslat elfogadását.
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy ez az előterjesztés a kormányzati
engedély megkéréséről szól a hitel felvételéhez, amely kapcsolódik a Családsegítő
és az egészségügyi intézmény, ezen belül is a fogorvosi és gyermekrendelő
épületének felújításához, vagyis az imént elfogadott kiegészítő fedezetnek hitelből
történő megvalósítását. Amennyiben megkapják a kormányzati engedélyt, 15 millió
forintos hitelkérelmet nyújtanak be. Abban az esetben máris felszabadul 15 millió
forint, tehát az a 15 millió forint, amiből most biztosították a két beruházásra a
fedezetet, az máris rendelkezésre fog állni az év hátralévő részében. Azért mondta,
hogy majd meglátják, hogy mennyi fejlesztési forrás lesz.
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
önerejének biztosítására fejlesztési célú hitel felvételéhez
kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Európai Uniós támogatással megvalósuló
beruházások önerejének biztosítására fejlesztési célú hitel
felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény
10.§ (1), (7) és (7a) bekezdése alapján Kormányzati
hozzájárulás
iránti
kérelemmel
fordul
Magyarország
Kormányához,
és
kéri az alábbi fejlesztési célok
megvalósításához szükséges önerő biztosítást szolgáló
fejlesztési hitel felvételéhez a Kormányzat hozzájárulását:
a) ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt
keretében megvalósuló Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat épületének felújítása;
b) ÉMOP-4.1.1/A-11-2013-0051 azonosító számú projekt
keretében megvalósuló Edelényi egészségügyi intézmény
épületének felújítása;
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pontban nevesített
fejlesztésekhez kapcsolódó hitel felvételéhez árajánlatok
bekérését, és a legkedvezőbb ajánlat alapján a hitelszerződéstervezet birtokában a Kormányzati hozzájárulás megkérést.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok
bekérésére, és a Kormányzati hozzájárulás megkérésére.
4. A hitel felvételére kizárólag a Kormányzati hozzájárulás
birtokában, és a Képviselő-testület hitelszerződést jóváhagyó
külön határozata alapján kerülhet sor.
5. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti
fejlesztési célok kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok
ellátását szolgálják.
6. A fejlesztési hitel tervezett összege: 15.000.000 forint.
Határidő: 2014. július 31., illetve 2015. február 28.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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6./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 – azonosító számú Edelény belvárosának
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése tárgyú projekt keretében megvalósuló
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása projektelem pótközbeszerzésének
lezárásához kiegészítő fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 8./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadásra javasolja, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi
és Közbeszerzési Bizottság 1 igen és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a
határozati javaslat elfogadását.
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy amikor a nyertes kivitelező a
polgármesteri hivatalt elkezdte bontani, kiderült, hogy az aljzatbeton alatt
gyakorlatilag semmi nincs, illetve a válaszfalak egy része érdekes módon a
parkettára van építve, tehát ilyen dolgok merültek fel, ami nyilván előre nem volt
látható. Ennek statikai megerősítése okán kellett a pótközbeszerzést lebonyolítani,
és ehhez kell biztosítani 1.663.081 Ft pótfedezetet.
Ezt kkövetően – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2014.(VI.23.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 – azonosító számú Edelény
belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése tárgyú
projekt
keretében
megvalósuló
Polgármesteri
Hivatal
épületének
felújítása
projektelem
pótközbeszerzésének
lezárásához kiegészítő fedezet biztosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009
–
azonosító
számú
Edelény
belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése tárgyú projekt
keretében megvalósuló Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
projektelem pótközbeszerzésének lezárásához kiegészítő fedezet
biztosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény
belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése tárgyú projekt
keretében megvalósuló Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
projektelem pótközbeszerzésének lezárásához bruttó 1.663.081,- Ft,
azaz bruttó egymillió-hatszázhatvanháromezer-nyolcvanegy forint
fedezetet biztosít az EU önerőből megtérülő pénzösszeg terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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