EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. május 21-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének
elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul- vételéről
3. Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról
4. Császtára vezető út aszfaltburkolattal történő ellátásáról
5. Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást
együttműködési megállapodások megkötésére

nem

eredményező

E d e l é n y, 2015. május 21.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én a
Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes
nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távolt: Borza Bertalan képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője
72./ számú előterjesztésnél:
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Hudák József ÉRV. Zrt. képviseletében
73./ számú előterjesztésnél:
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés
tudomásulvételéről
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr.Illésné Kovács Magdolna könyvelő
Tímárné Csépány Judit könyvvizsgáló
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős
testületből 10 fő jelen van, később érkezik Magyar Árpádné képviselő, így a képviselőtestület létszáma 11 fős lesz.
Napirend előtt polgármester három témában tájékoztatja a Képviselő-testületet és a
lakosságot:
- Az első, hogy az élő füves focipálya kivitelezője részére a munkaterület átadása a
tegnapi napon megtörtént. A kivitelezés június 9-én kezdődik, és augusztus 9-én
fejeződik be.
- A másik téma, hogy a Nemzeti Közútkezelő elindította a Bódva híd terveztetését. Az
engedélyes tervek készen vannak, várhatóan októberre készítik el a kiviteli terveket.
Annyit kell tudni, hogy új híd fog készülni úgy, hogy egy nyomsávot meghagynak. Az a
néhány hónap nehéz lesz közlekedés szempontjából a város lakói számára, amíg a híd
épül. Az új híd úgy épül meg, hogy mindkét oldalon kerékpársáv lesz kialakítva.
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A híd szélességének növelése az északi irányba fog megtörténni, a déli irányba a
kastély gyaloghídja felé marad a jelenlegi szélességi pont.
- A harmadik téma a testületre vonatkozik, május 28-án rendkívüli képviselő-testületi
ülést kell tartani pályázati beadási határidők miatt.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói
jelentés tudomásulvételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója
3. Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
4. Császtára vezető út aszfaltburkolattal történő ellátásáról
Előadó: polgármester
Javasolja napirendre felvenni a „Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást nem
eredményező együttműködési megállapodások megkötésére” c. 76./ sorszámú
előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással együtt szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjai, a módosítással együtt – 10 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az alábbiak szerint:
1. / Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
2./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói
jelentés tudomásulvételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója
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3./ Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
4./ Császtára vezető út aszfaltburkolattal történő ellátásáról
Előadó: polgármester
5./ Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást nem eredményező együttműködési
megállapodások megkötésére
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előadó: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. vezérigazgatója
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.)
Polgármester megkérdezi Hudák József urat, az ÉRV. ZRt. képviselőjét, hogy az
írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Hudák József, az ÉRV. ZRt. képviselője nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Fischer Ferdinánd képviselő azt kéri az ÉRV-től, hogy működjenek együtt a
helyreállításokkal kapcsolatban. Az természetes, hogy csőtörés után azonnal
megjelennek és megcsinálják a munkákat, de a helyreállítás nagyon sokáig húzódik.
Ezek kisebb helyreállítási munkák, volt úgy, hogy az árok széle úgy maradt, a burkolat
nem lett visszaállítva, vagy pl. a Császtai úton is egy félév múlva lett elvégezve a
helyreállítás és nem is olyan minőségben, amilyen volt, de a Mátyás király úton is a
csőtörés után az árok még mindig nincs helyreállítva, de nagyon sok ilyen van. Tudja,
az ÉRV-nél ez úgy van, hogy az ilyen munkákat kiadják, s emiatt elhúzódnak a
helyreállítások. Azt kéri, ha lehetőség van rá, ezeket a kisebb helyreállítási munkákat a
Borsodi Közszolgáltató Kft-nek adják ki, hiszen a Kft. az utak, közterületek kezelője is
egyben. Szeretné azt is kérni, hogy az ilyen jellegű közbeszerzésekre a Kft-t is hívják
meg. Véleménye szerint helyi kivitelezővel olcsóbban lehetne az ilyen munkákat
elvégeztetni, és nem lenne folyamatos jelzés a lakosság részéről sem, hogy
megcsinálták a csőtörést, de 3-4 hónapig nincs helyreállítva. Ebben kérne nagyobb
összhangot és közreműködést.
Polgármester megköszöni az ÉRV. ZRt-nek azt a munkát, amit végeznek a városban.
Természetesen vannak apró-cseprő hiányosságok, de úgy gondolja, hogy
összességében semmiféle panasz nem lehet az önkormányzat, a városlakók részéről a
szolgáltató felé. Ezt köszöni és további jó együttműködkést kíván.
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Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2015.(V.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉRV Északmagyarországi Regionális
Vízművek ZRt. tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2014. évi
ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről,
Edelény város területén” és a tájékoztatót a határozat
mellékleteként tudomásul veszi.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megköszöni a vízi-közmű üzemeltetőjének Edelény
városban 2014. évben végzett tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
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Melléklet a 67/2015.(V.21.) határozathoz

Tájékoztató
az ÉRV ZRt. 2014. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről,
Edelény város területén
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Ivóvízellátás:
Edelény város ivóvízellátását Társaságunk Borsodsziráki Vízműve biztosítja, melynek
tisztítási technológiáját, illetve a kiadott ivóvíz kémiai, bakteriológiai és biológiai
minőségét - az érvényben lévő rendeletek szerint - az Üzemeltetési Szabályzatban
rögzített gyakorisággal ellenőriztük.
A vízmű működési területén, így az edelényi ivóvízhálózaton is a vízminőség ellenőrzési
tevékenységet az ÉRV ZRt. Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált Központi
Laboratóriuma látta el.
A város ivóvízhálózatán a mintavételek helyét és gyakoriságát, valamint a vizsgálati
paraméterek körét a 2002-ben életbelépett "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló" 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásai alapján - a
BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetve határoztuk meg.
A mintavételre kijelölt fogyasztói helyek az alábbiak:
• Tájház előtt közkifolyó,
• Gábor Áron út közkifolyó,
• Szentpéteri út közkifolyó,
• Kórház, belső fogyasztói csap.
A rendeletben megfogalmazottak szerint, Társaságunk negyedéves gyakorisággal,
elektronikus formában megküldi a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének a hálózati vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeit, évente egy
alkalommal pedig statisztikai kiértékelést végez a Kormányhivatal részére.
2014. évben, Edelény város ivóvízhálózatán 5 db minta ellenőrző kémiai vizsgálatát, 11
db minta bakteriológiai elemzését és 2 db minta mikroszkópos biológiai vizsgálatát
végeztük el.
Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a szolgáltatott ivóvíz vízkémiai és
bakteriológiai
szempontból
megfelelt
a
vonatkozó
rendeletben
szereplő
határértékeknek.
Társaságunk akkreditált laboratóriumában elvégzett mikroszkópos biológiai vizsgálatok
alapján, a nyári időszakban, egy alkalommal az élő-szervezetszám kevéssel határérték
fölé emelkedett. Ennek csökkentése érdekében a szükséges hálózatmosatás
megtörtént.
A BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági
vízmintavételezést követően, 2014-ben vízminőségi kifogást nem jelzett
Társaságunk felé.
A város elosztóhálózatának hossza jelenleg:
56,5 km, a bekötővezetékeké 22,13 km.
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Edelény területén az ivóvíz fogyasztási helyek száma jelenleg:
lakás:
ebből csoportos:
közületi:
ebből közkifolyó:
tűzcsap:

3298 db
721 db
244 db
19 db
159 db

2015. évben 372 fogyasztói fővízmérő illetve 36 mellékvízmérő hitelesítése jár le,
cseréjükről Társaságunk ütemterv szerint gondoskodik. (2014. évről még áthúzódó
1219 db fogyasztói fővízmérő illetve 29 db mellékvízmérő.)
Hibabejelentések:
2014. év során Edelény város polgárai, illetve az ÉRV ZRt. munkavállalói 130 esetben
jelentettek meghibásodást az ivóvízhálózattal kapcsolatban, az alábbi megoszlásban:
Gépi földmunkát igénylő földből folyás, csőtörés:
Meghibásodás tolózáraknában:
Meghibásodás fogyasztói vízmérőaknában:
Közkifolyó hibája:
Akna fedlap hiánya:
Tűzcsap meghibásodása:
Plomba levétel:
Egyéb hiba (alacsony nyomás, hírháló hiba,
zavaros víz…)

27 db
2 db
51 db
13 db
2 db
13 db
17 db
15 db

A meghibásodások javításánál a közterületeken talajcserét végzünk, a megbontott
burkolatot helyreállítjuk. Az időközbeni technológiai szünetek – pl. beton kötési ideje – a
külső szemlélőben türelmetlenséget kelthetnek, ezért újfent megértésüket és türelmüket
kérjük és köszönjük.
A rejtett meghibásodások kiszűrésére műszeres hibakeresést alkalmazunk.
Hálózatellenőrző csoportunk korszerű mérőeszközökkel rendelkezik, a méréseket
ütemezés, illetve szükség szerint végezzük.
Az eltűnt fedlapok pótlását folyamatosan végezzük.
Az értékesített ivóvíz itt feltüntetett mennyisége a korai időpont miatt csak tájékoztató
jellegű:
Ivóvíz értékesítés (m3)
2014. év
Lakossági fogyasztás
Közületi fogyasztás
-ebből közkifolyó
Összesen:

208 585
42 773
4 512
255 870

2014. december 31-én Edelény város vonatkozásában Társaságunk kintlévősége a
következőképpen alakul: (Ft-ban)
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Megnevezés
Lejárt
határidejű
Kintlévőség
összesen

Lakossági csoportos
és nem csoportos
összesen

összesen

21 579 361,-

843 604,-

22 422 965,-

37 960 156,-

14 026 124,-

51 986 280,-

Közületi

Mindösszesen

2014. évben a számlák rendezését követően összesen 10 fogyasztónál tudtuk
visszaállítani a szolgáltatást.
Szolgáltatási díjak:
Az ivóvíz-szolgáltatás díja a településen a következőképpen alakul:

év

egységár
lakossági
3

ebből
közületi
3

használati díj

2013.

400 Ft/m + ÁFA

519 Ft/m + ÁFA

45 Ft/m3

2014.

360 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3

2015.

360 Ft/m3 + ÁFA

519 Ft/m3 + ÁFA

45 Ft/m3
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Tájékoztató az ÉRV ZRt. 2014. évi szennyvíz-szolgáltatási
tevékenységéről, Edelény város területén

Hálózati adatok:
Szennyvíz gyűjtőhálózat: (gravitációs és nyomásalatti)
ebből nyomás alatti
Ebből bekötővezeték:
Átemelő telep:

70 500 m
9 500 m
19 460 m
9 db

Szennyvíztisztító telepi adatok:
A szennyvíztisztító mű kapacitása, vízjogi üzemeltetési engedély szerint
mechanikai tisztítási fokozatú
900 m3/d
+ 50 m3 települési folyékony hulladék
biológiai tisztítási fokozatú
900 m3/d
+ 50 m3 települési folyékony hulladék
3
átlagos hidraulikai terhelése
645 m /d
maximális hidraulikai terhelése 2 692 m3/d
Szennyvíztelepi laboratóriumi szennyvízminőségi adatok 2014. év:
mért paraméter
lebegőanyag (mg/l)
ammónia-N (mg/l)
össz. N (mg/l)
össz. P (mg/l)
KOI (mg/l)
BOI5 (mg/l)

nyersvíz

tisztított
567,08
70,5
97
19,34
1132,17
500

hatásfok
17,42
3,85
10,39
0,49
45,17
16,75

96,93%
94,54%
89,29%
97,47%
96,01%
96,65%
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BOI: a víz- és szennyvízminták szervesanyag-tartalmának közelítő értéke, amely a
baktériumok általi oxidációjához szükséges oxigénigény meghatározására szolgáló
paraméter.
Szennyvíztisztító Termelési adatok 2014.év:
233 670 m3
700 m3
1 940 kg

Tisztított szennyvíz:
Préselt iszap mennyiség:
Keletkezett rácsszemét:

Edelény szennyvíztelepre tengelyen beszállított 370 m3
Fogyasztási helyek száma:
Gazdálkodó
szervezet:
Lakás:
összesen:
Gazdálkodó
szervezet:
Lakás:
összesen:
Gazdálkodó szervezet:
Lakossági:
vízterhelési díj

183 db

2 997 db
3 180 db Számlázott szennyvíz mennyiség:
37 300 m3
196 000 m3
235 500 m3 Csatornadíjak:
446,- Ft/m3
304,20- Ft/m3
3,90- Ft/m3
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Edelény város gyűjtőhálózati és szennyvíztisztító telepi karbantartások gyakorisága
2014. év
Szennyvíztisztító telep
Adatátviteli folyamatirányítási
berendezés
Általános erősáramú karbantartás
Egyéb folyamatirányítási hiba
Egyéb villamos hiba
Egyéb villamos hiba
Épületek hibái
Épületek ivó-, ipari-, szennyvíz
vezetékek hibái
Épületgépészeti berendezések hibái
Fővonal /bekötés/ dugulás
Gépészeti berendezések
Iszapletermelés
izzólámpás lámpatest hiba

Járművek hibái
Kémiai víz- és szennyvíztisztítás gépi
eszközeinek hibái
Levegőztetés, gáztalanítás gépi
eszközeinek hibái

Mechanikai tisztítás gépi
berendezéseinek hibái
Mechanikus kapcsoló hiba
Megszakító hiba

Mélyépítési aknák és műtárgyak
Parkosítás hibái
Rendszeres ellenőrzés, karbantartás,
beállítás
Szivattyúk hibái

Karbantartás /alkalom
A két szv. átemelővel a GPRS kapcsolat
bizonytalanságának megszüntetés
2
Villamos főelosztó karbantartás
1
Folyamatirányító számítógép hiba
elhárítása
1
Elektromos szekrényben fésűs sín
cseréje
2
Gépi rács hőkioldójának cseréje
2
szv. aknák fedlapjai,és a klórozó épület
ajtóinak, kapuk, festése.
3
Kerti csap csere
Kezelőépületben a mosdó csaptelep
tönkrement, csere.
Kezelő épület szv. dugulás elhárítása
2. Anoxikus medencében keverő cseréje
Anaerob keverő csere
iszapszállítás
Kezelő épület világításának
karbantartása
LCH-304 Man womához menetátalakító
esztergálása
Iszapkonténer kihúzókocsi kerekeinek
csapágyazása, festése
Klórozó medence zsilipjének orsójának
esztergálása
2. kompresszor villanymotorja
csapágyas, villanymotor cseréje
Gépi rácshiba, ellenőrzése, beállítása.
Iszapprés szűrőhenger mosó fúvóka hiba
elhárítása
Rácsszemét présben (Meva RP20-30)
olajfeltöltése.
Iszapprés frekvenciaváltó, bekapcsoló
gomb hiba elhárítása.
Gépi rács hiba elhárítása
Korrodált, balesetveszélyes fedlapok
cseréje
Utóülepítő bukó éle tömítésének javítása
Gyomirtózás, fűnyírás
Villamos elosztó karbantartása
2. levegőztető medencében reci.

8
2
3
1
1
8
12
1
3
1
2
1
4
3
3
2
2
2
6
1
1
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Szivattyúk hibái
Szivattyúzás
Technológiai terek tisztítása

Vezeték javítás

Gyűjtőhálózat és szennyvíz
átemelők
Adatátviteli rádió hiba
Aknafolyás(S106)

Bekötés építés
Biztosíték betét hiba
Egyéb folyamatirányítási hiba
Egyéb villamos hiba
Fedlap csere
Fővonal /bekötés/ dugulás
Fővonal /gerinc/ dugulás
Fővonal tervszerű tisztítás
Hálózat ellenőrzés, felmérés
Idegen megrendelésre végzett
szakfelügyelet
Ipari televíziós vizsgálat
Leszívás elleni védelem hiba
Mágneskapcsoló hiba
Megszakító hiba

szivattyú csere.
Recirkulációs szivattyú hiba elhárítása.
Reci sziv. Dugulás elhárítása
Iszapprés iszapfeladó szivattyú csapágy
és gumiharang hiba elhárítása
Csurgalék sziv. meghibásodott (duguláselhárítás)
Iszapprés vegyszeradagoló szivattyú
csapágy és szimering hiba elhárítása
Fölösiszap reci szivattyú dugulás
elhárítása
Szivattyú megállás kivizsgálás,
visszaindítás
Technológiai terek tisztítása
kilyukadt nyomócső hibaelhárítása
Szv. bejövő cső és reci csövek
meghosszabbítása
Reci gépházban nyomócső egy lyukas
szakaszának cseréje

2
1
3
1
1
1
1
12
2
1
4

Karbantartás/ alkalom
hírháló hiba elhárítása
1
Akna fel van telve, elhárítása
1
Szv. gerinc vezetéken (DN200
KGPVC) bekötési lehetőség
kialakítása
1
NKI késes biztosíték 25A, cseréje
1
Szivattyú hiba elhárítása
2
Szv. átemelőben úszókapcsoló tartó
cseréje, új készítése
7
fázishiba elhárítása
1
törött aknafedlap cseréje, pótlása
9
Dugulás elhárítása
80
Dugulás elhárítása
64
Hálózat mosatás
12
12
Átemelők ellenőrzése
Hálózat felmérése
12
Új szennyvízbekötés szakfelügyelete
Szv. tisztító nyílások keresése,
mosatás, kamerázás
Úszókapcsoló nem működik, csere.
Mágneskapcsoló és hőkioldó csere
Mágneskapcsoló csere
Kismegszakító hiba elhárítása

5
1
3
2
3
2
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Modem hiba

Kismegszakító hiba, csere
Modem hiba. elhárítása

2
1

Dugulás-elhárítás
Szv átemelő leállt, fesz kimaradás
Nincs feszültség
elhárítása
Védterület kaszálása.
Parkosítás hibái
Gyomirtózás, fűnyírás
Szennyvíz szag
Szennyvíz szag megszüntetése
Átemelők dugulás elhárítása
Szv.átemelő dugulás
Hőkioldó leoldott. hiba elhárítása
Szivattyú csere, átemelő takarítás,
villamos javítás
Fel van telve a szv. hálózat.hiba
elhárítása
Úszókapcsoló felakadt.hiba elhárítása
Szv.átemelő dugulás
Szivattyú hiba, dugulás elhárítás.
Szv.átemelő dugulás
Vész max.hiba elhárítása
Szv.átemelő tervszerű tisztítás
Átemelők takarítása
Túláramvédelmi hiba
Hőkioldó .hiba elhárítása
Új szennyvízbekötés műszaki
Új szennyvízbekötés műszaki átvétele átvétele.
Ivóvizes csőtörésnél a szv.
bekötővezeték megsérült, javítása.
Szv. bekötő vezetéken, tisztító
csőben (160 KG) T idom cseréje.
Szv. gerincen törött DN200 KGPVC
T-idom cseréje
Szv. gerincen tisztító nyílásoknál
Vezeték javítás
törött T idomok cseréje

1
1
1
6
5
52
3
2
2
1
69
4
12
1
7
6
3
4
3

Edelény felújítás, beruházás 2014. év
1. Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 46.250 típ. szivattyú felújítása

180 086 Ft

2. Edelény, SZTK átemelőben 1 db KC 41.430 típ. szivattyú felújítása

170 581 Ft

Edelény, Szennyvíztelepen a csurgalékvíz átemelőben 1 db KM 26
2F típ. szivattyú felújítása
Edelény, Szennyvíztelepen 1 db ABS RW3022A15/6EC típ. keverő
4.
szivattyú felújítása
3.

134 412 Ft
140 462 Ft

5. Edelény, Finkei átemelőben 1 db KC 40.2 LE típ. szivattyú felújítása

197 612 Ft

6. Edelény, Borsodi átemelőben 1 db KS 73 2f típ. szivattyú felújítása

80 772 Ft

Edelény, Szennyvíztelepre 1 db ATV12H075SM2 frekvenciaváltó
beszerzése
Edelény, Finkei úti átemelőben 1 db Flygt 3127 típ. szivattyú
8.
felújítása
7.

62 857 Ft
301 117 Ft
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9. Edelény, Szennyvíztelepen 1 db Flygt 3102 típ. szivattyú felújítása
Edelény, Szennyvíztisztító telepen 1 db VEM gyártmányú 18,5 kW
teljesítményű aszinkronmotor felújítása
Edelény, Bódva úti átemelőben 1 db KC 04.252.2F típ szivattyú
11.
felújítása
Edelény, Kenderföldi átemelőben 1 db Flygt CP 3085.182 HT 250 típ.
12.
szivattyú felújítása
10.

13. Edelény, Bódva és Katona út akna fedlapok cseréje
14.

Edelény, Szennyvíztisztító telepen 1 db KC 08.434 típusú recirk.
szivattyú felújítása

15. Edelény, Egres átemelőben 1 db Flygt 3101 típ. szivattyú felújítása
Edelény, Szennyvíztelepen 1 db ABS RW 4024 A30/8-42EC típ.
(gysz.: 11111116802)
Edelény, Szennyvíztisztító telepen 1 db KC 20.434 (gysz.: 0020914)
17.
típusú szivattyú felújítása
16.

18. Edelény, Antal Gy. út és Tormás út csőtörés elhárításának munkái
19. Edelény, Szennyvíztelepen 1 db KS 73 F típ. szivattyú felújítása
Edelény, Szennyvíztisztító telepen 1 db KC 08.452 típusú szivattyú
felújítása
Edelény, Szennyvíztisztító telepen 1 db KC 22.432 típusú szivattyú
21.
felújítása
összesen
20.

207 772 Ft
84 982 Ft
195 739 Ft
245 858 Ft
723 392 Ft
171 577 Ft
345 567 Ft
589 484 Ft
118 301 Ft
1 548 809 Ft
64 933 Ft
141 351 Ft
121 920 Ft
5 827 584 Ft

2./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés
tudomásulvételéről
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester megköszöni a Kft. ügyvezetőjének, minden dolgozójának a tavalyi
esztendőben végzett munkát. Úgy gondolja, hogy ez a mérleg-beszámoló olyan
beszámoló, amit a képviselő-testület, mint tulajdonos, joggal elvár. Picit pozitív, se nem
sok, se nem kevés. Azt kéri, csak így tovább.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
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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 az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2015.(V.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának,
közhasznúsági
jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul
vételéről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014.
évi
mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának,
közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói
valamint
ügyvezetői
jelentés
tudomásul
vételéről,
felmentvény megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.
§ (2) bekezdése alapján
a) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi
„Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, eredménykimutatását,
és
közhasznúsági
jelentését
mellékletekkel együtt valamint a Kft. 2014. évi
tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót jóváhagyja,
míg
b) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést és
a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentését tudomásul
veszi.
2. Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján Fischer
Ferdinánd volt ügyvezető (2014.01.01.-2014.10.31.) és
Szabóné Varga Marietta ügyvezető 2014. évi üzleti évben
kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét
megállapítja, és a felmentvényt az ügyvezető részére
megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Ügyvezetők, osztályok, FB elnök, Könyvvizsgáló
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Melléklet a 68/2015.(V.21.) határozathoz
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3./ Napirendi pont tárgya:
Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a közvélemény tájékoztatása végett elmondja, hogy az iskola területén
működő konyhának a bővítéséről, eszközbeszerzésről szól ez a pályázat. A konyha
alapterületét 41 m2 körüli nagysággal tudják bővíteni, amely alapvetően egy hűtőkamrát
foglal magában. Ez rendkívül fontos a most beindult sertés és baromfi tartás, illetve a
két éve beindult zöldségtermesztés miatt, és még további kisebb raktározási
lehetőséget fog biztosítani. Az eszközbeszerzés is önmagáért beszél, egy nagyon
modern konyhát tudnak megvalósítani a Járási Hival közbenjárásával.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2015.(V.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Konyhafejlesztési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a
következő döntést hozza:
1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot

nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására című konstrukció megvalósítása érdekében.
2.) Képviselő-testülete jóváhagyja a gyermekétkeztetést biztosító

konyha felújítását, bővítését és kapcsolódó eszközbeszerzést
célzó pályázat teljes körű megvalósítását.
3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül a gyermekétkeztetést

biztosító konyhát (3780 Edelény, Borsodi út 36.) a beruházás
helyszínéül jóváhagyja.
4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 43.921.178 Ft összegben
jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása
maximum 95%.
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5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 2.196.059 Ft

önerőt hitelfelvétellel biztosítja.
6.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére,
nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására.
Határidő: május 29., illetve a hiánypótlási határidő lejárta
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, intézmény
(Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma
11 fő.)
4./ Napirendi pont tárgya:
Császtára vezető út aszfaltburkolattal történő ellátásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben jelzi, hogy Béres Tibor képviselő úr
a határozati javaslathoz módosító indítványt nyújtott be.
Csabai Gyula képviselő kérdése az, hogy a Császtára vezető utat használják-e mások
is, és nem feltétlenül azokra gondol, akik borházzal rendelkeznek, és valamilyen
tevékenységet folytatnak, hanem pl. az erdészetre a nagy gépjárműveik miatt. Ha igen,
akkor történt-e egyeztetés az erdészettel a kivitelezéssel kapcsolatosan, akár abban,
hogy valamilyen önrészt, vagy szerepet vállalnak ebből a felújításból, illetve
kivitelezésre szánt összegből.
Polgármester: Ezt a pályázatot az Edelényi Térségfejlesztő Műhely nyújtotta be azért,
hogy az ÁFÁ-t ne kelljen megfizetni. Amennyiben az önkormányzat nyújtotta volna be,
akkor tizenvalahány millió forintot ÁFA terhelte volna az önkormányzatot. Az Edelényi
Térségfejlesztő Műhelynek Loj Balázs alpolgármester az elnöke, ezért a feltett kérdésre
ő válaszol.
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy az erdészettel már a pályázat beadásától,
illetve a szerződéstől kezdve folyamatos egyeztetések voltak mind a szendrői
igazgatósággal, mind pedig az Északerdő ZRt. igazgatóságával. Önrészt olyan
mértékben nem tudtak vállalni, és nem is kértek tőlük, inkább kisebb gaztalanítások,
fakivágások, ha lettek volna, természetesen elvállalták volna, illetve kaptak egy szóbeli
ígérvényt arra, hogy a Borda felé vezető utat zúzottköves megoldással kisebb
szakaszon bekötik az aszfaltos útba azért, hogy ne hordják fel a teherautók a sarat.
Természetesen, mint vagyonkezelőnek kellett a hozzájárulásuk a projekthez is, illetve a
vízelvezetési részekhez is, mert nem volt ebben a projektben vízelvezetés.
Megkérdezte Román József igazgató urat, azt a választ kapta, hogy a közeljövőben
nem terveznek fakitermelést a környéken, csak a Borda-tetőn, ahonnan a szállítási
útvonal Szendrőlád felé fog történni.
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Polgármester: Annyit tudni kell még, hogy talán 1000-2000 m2 volt az a terület, amely
az út nyomvonalába nyúlt, hol az önkormányzatiba, hol az államiba. A testületnek meg
kellett vásárolnia bizonyos területet a magyar államtól, - mert az Északerdő ZRt. csak
vagyonkezelő ebben a minőségében – tehát meg kellett állapodniuk, és ha jók az
információk, az Északerdő ZRt. csak úgy adta meg a hozzájárulását ehhez a dologhoz,
ami alapja volt annak, hogy megvalósulhasson a kivitelezés, hogy az erdészet is
használhatja majd az utat. Ezt nem tudták kikerülni, és ha nem bólintanak rá, akkor
nincs út.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Béres Tibor képviselő: Egyéni módosító javaslatot terjesztett elő ezzel a napirendi
ponttal kapcsolatban, abból az apropóból, hogy amikor ez az út épült, aminek a
felújítására az előterjesztést megkapták, akkor épült a Bólyai és a Semmelweis útnak is
az a szakasza, amely ugyanilyen mart aszfaltos technológiával készült. A lakosság által
polgármester úrnak küldött levél alapján is értesülhetett a képviselő-testület, hogy az
milyen állapotban van. A módosító javaslat arra vonatkozik, hogy ennek az útnak a
felújításával párhuzamosan ezt a két utcát is újítsák fel. Kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy a javaslatát támogassák.
Csabai Gyula képviselő: Kérdését csak azért tette fel, mert volt hasonló tapasztalata,
hasonló projektek esetén a belterületi utak felújításánál, ahol az erdészet szintén
szállított és ők – igaz, hogy ott 10 %-os önrész volt a projektben – a hozzájuk tartozó
útra eső önrészt bevállalták. Az előterjesztés arról szól, hogy a maradék, korábban
elkészített utat az önkormányzat saját forrásból megcsinálná. Annak idején is elmondta,
nem biztos, hogy az a jó megoldás, amit az önkormányzat akkor alkalmazott a Császtai
út esetében, hogy mart aszfaltot terítenek le. Az előterjesztés megemlíti, hogy ebben az
esetben nem kell alá kiegyenlítő réteget teríteni, viszont azt megjegyezné, hogy ez
azért elég drága kiegyenlítő réteg volt korábban, ha így nézik. Lehet, hogy tanulság a
jövőre nézve.
Polgármester: Elmondta a múltkor is, hogy természetesen nem végleges megoldásnak
tekintették a mart aszfaltos burkolatot. A műszaki kolléga kiszámolta, hogy amennyiben
most kellene útalapot készíteni, akkor nem 15 millió forint körüli összegről, hanem
majdnem 19 millió forint kivitelezési költségről beszélnének.
Fischer Ferdinánd képviselő: A bizottsági ülésen arra kérdezett rá az előterjesztéssel
kapcsolatban, hogy ha az ideiglenes út volt, akkor az útalapnak megfelelő, de most
véglegeset akarnak, tehát a végleges útnak a műszaki tartalmát lássák pontosan, mert
az előterjesztésben látható a négyzetméter és a szélesség, viszont rétegvastagság és
egyéb dolog nem volt leírva. Ha ezt az utat véglegesnek tekintik, azt szeretné, hogy
ugyanaz a minőség legyen, mint az alsó szakaszon, amilyen rétegvastagsággal megépült, ezen a szakaszon is úgy történjen meg. Ez nem tűnt ki az előterjesztésből, de
azóta kapott egy műszaki leírást, amiben kitérnek, hogy ilyen vastagságban épül meg.
Azt kérné, hogy az útépítéshez a Borsodi Közszolgáltató Kft-t is kerüljön meghívásra, a
padkarészt a Kft. is tudná csinálni. Kapjon lehetőséget, mert nagyon kevés az a munka,
amibe a Borsodi Közszolgáltató Kft. részt tud venni, szakmai és egyéb hátterek miatt.
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Úgy gondolja, hogy ez a munkarész az, amiben részt tudna venni a Kft., és meg is
tudná csinálni.
Polgármester: Az eredeti szándéka az volt, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft-t meghívja a versenyre, ugyanolyan ajánlattevő lesz, de erről még képviselő úrral
külön egyeztetnek, hogy akkor csak arra a munkarészre. Tehát az eredeti szándéka,
hogy meghívja a Kft-t erre a kivitelezési munkára.
Virág Tamás képviselő: Nagyon örült ennek a napirendi pontnak, s mondhatná, nagyon
szép születésnapi ajándékot kapott az előterjesztő részéről. Az előterjesztést jónak
tartja, és a maga részéről támogatandónak. Kéri képviselő-társait is, hogy támogassák
az előterjesztés megszavazását. Mint az Edelényi Hegyek Közösségének az elnöke, és
mint szőlősgazda megköszöni szőlősgazda társai nevében mindenkinek, akinek
szerepe volt a fennmaradt útszakasznak a kivitelezésében, mert ez nagy dolog a
szőlőhegyen, mert út nélkül elképzelhetetlen a fejlődés. Tizenöt éve azért indultak, azért
szövetkeztek a szőlősgazdák, hogy a XXI. századnak megfelelő infrastruktúra alakuljon
ki. Úgy gondolja, hogy ennek az útnak a befejeztével a céljaiknak nagy részét elérték,
van villany, lesz kulturált megközelítési lehetőség, és reméli, hogy valamikor kiépítik az
ivóvízvezetéket is. Ezt szeretné megköszönni. Felhívja a képviselő-társai figyelmét,
hogy a szőlőhegyek éppúgy Edelény részei, mint a különböző utak, csak ezek
külterületi részei, és ennek a fejlesztésével is éppúgy kell törődni, mint a városnak
különböző dolgaival, mert ez nem csak munkalehetőséget ad, hanem hosszú távon egy
fejlődés, egy kitörési pont is lehetséges. Felhívja a figyelmet, hogy ha ezzel a résszel
készen lesznek időben, tervezetten, ütemesen, próbáljanak gondolni a Sápi, a Ludmilla,
a finkei hegyeknek az útjaira, az ottani állapotokra, mert azok is a város részei. Úgy
érzi, hogy nagy fejlődési időszak előtt áll Edelény idegenforgalma, és nem csak a
Császtán lehet szép területeket látni, hanem az előbb elmondott területeken is, azok is
nagyon szépek, nagyon sok szőlősgazdát érint, és mindez a várost is érinti. Ennek az
előterjesztésnek nagyon örült, ezt köszöni a gazdák nevében is. Úgy gondolja, hogy
Fischer Ferdinánd úr garancia arra, hogy ez az út jól meg lesz építve azzal a műszaki
tartalommal, ahogyan be lett tervezve.
Csabai Gyula képviselő megjegyzi, hogy ez, és jó néhány fejlesztés a Császtán, gondol itt a beruházásokra, vagy akár a programokra, akár a Térségfejlesztő Műhely
úttal kapcsolatos pályázatára, - nem jöhetett volna létre akkor, hogy ha a 2006-2010-es
kormányzati ciklusban nem kerül beemelésre Edelény külterülete az uniós LEADER
vidékfejlesztési programba, amivel egyébként elég sok munka volt, de szerencsére ezt
sikerült összehozni. Bízik benne, hogy sikerül azt is összehozni, amiről egy korábbi
testületi ülésen beszéltek, hogy Edelény város bekerülhet azok közé a települések
közé, amelyben LEADER mintaprogramok, mintaprojektek valósulhatnak meg a
későbbiekben.
Polgármester: Ezzel a véleménnyel egyet tud érteni, és azon vannak, hogy Edelény
közte legyen annak a néhány tucat városnak, akik lehetőséget kapnak majd a LEADERben. Virág Tamás képviselő úr megemlítette, hogy remélhetőleg majd víz is lesz a
Császtán. Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az ÉRV ZRt. elindította a
Császtára kivezető ivóvízhálózat tervezését, amely őszre készen lesz. Reményeik
szerint a következő év elején már tárgyalhatnak erről és a lehető legtakarékosabb
módon, úgy, hogy az önkormányzatot a lehető legkisebb teher érje pénzügyileg, start
közmunkaprogramot bevonva és a Kft-t, hogy a lehető legolcsóbb legyen a kivitelezés.
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Az út nyomvonal terve úgy készült el, hogy mellette végig maradt annyi önkormányzati
terület, ahol elfér majd az ivóvíz-gerincvezeték. Ez tehát így készült el, hogy ne legyen
vele olyan gond, mint ami volt az út nyomvonalánál állami területek érintése miatt.
Béres Tibor képviselő úr módosító indítványával kapcsolatban az előző képivselőtestületi ülésen elmondta, hogy a Bólyai és a Semmelweis út aszfaltozását még ebben
az esztendőben szeretnék megvalósítani. Az ülés elején említette, hogy május 28-án,
csütörtökön rendkívüli ülést fognak tartani. Ez a pályázat, ami egy MVH-s pályázat volt
a 1,5 km-es erdő közötti szakasszal, tehát pályázatból valósult meg. Nagyon régen volt
kiírva bármilyen jellegű pályázat belterületi utak felújítására, most viszont van. Az elmúlt
napokban írta ki a Belügyminisztérium, 15 millió forint lehetősége lesz az önkormányzatoknak pályázni erre a címre, tehát a belterületi utak aszfaltozására. Természetesen
a műszaki kollégák már készítik a pályázati anyagot, az előterjesztés is rövidesen
készül, és ebbe a pályázatba a Hermann, Semmelweis, Bólyai út kerül be, és
felújításukat pályázat útján fogják megvalósítani. Úgy gondolja, hogy Edelénynek ez a
része ilyen szempontból hosszú évekre rendben lesz, ezért kéri képviselő urat és a
képviselő-testületet is, hogy emiatt most ne támogassák a módosító javaslatot.
Béres Tibor képviselő: Örül ennek az információnak, a módosító javaslatát
visszavonja, mivel a következő körben tárgyalni fogja a testület.
Polgármester: Tekintettel arra, hogy képviselő úr módosító javaslatát visszavonta, így
csak a határozati javaslat elfogadását bocsátja szavazásra.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2015.(V.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Császtára vezető út aszfaltozásához fedezet biztosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Császtára vezető út aszfaltozásához fedezet biztosításáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy-Császta
szőlőhegyre vezető út külterületi szakaszának 1 km hosszban
aszfaltburkolattal történő ellátására 12.075.000,-Ft + áfa = 15.335.250,-Ft
fedezetet biztosít Edelény Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete alábbi előirányzatai terhére:
a) 11.500.000,- Ft-ot a „Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti
részletezése” című 6. melléklet „17. Mikrobusz beszerzés” során
betervezett összegből biztosítja, míg
b) 3.835.250,- Ft-ot a céltartalék terhére biztosítja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
kötelezettség vállalásokra, szerződés aláírására.

a

szükséges

Határidő: 2015.08.31.
Felelős: polgármester
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5./ Napirendi pont tárgya:
Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást nem eredményező együttműködési
megállapodások megkötésére
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 76./ sorszám alatt.)
Polgármester jelzi, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták, mivel az anyag
tegnap délután készült el. Elmondja, hogy ez az előterjesztés egy általános
felhatalmazást tartalmaz, mert több olyan civil szervezet van, aki ilyen-olyan
együttműködési megállapodást szeretne az önkormányzattal. Alapvetően saját pályázat
miatt történnek ezek, mert egyébként nem tudnak pályázni.
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
bocsátja szavazásra.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2015.(V.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást nem
eredményező
együttműködési
megállapodások
megkötésére

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Felhatalmazás pénzügyi kötelezettségvállalást
nem
eredményező
együttműködési
megállapodások
megkötésére” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1.

Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert európai uniós és hazai
forrású pályázatok és közfoglalkoztatási programok
megvalósításához kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalást nem eredményező együttműködési megállapodások megkötésére.

2.

A felhatalmazás nem terjed ki a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§
6. pontja szerinti – át nem ruházható hatáskörbe tartozó külföldi önkormányzattal való együttműködésről szóló
megállapodásra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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Polgármester jelzi, hogy napirend után szólni kíván Béres Tibor képviselő és Dr.Hudák
Zita az Edelényi Járási Hivatal vezetője.
Béres Tibor képviselő: Trianoni emléknap lesz június 4-én, ezért megkérdezi
polgármester úrtól, hogy lát-e arra reményt, hogy az I. világháborús emlékműre visszakerüljenek a táblák addig az időpontig.
Polgármester: Nincs információja, hogy hogyan áll a tábla felújítása, de megpróbálják
addigra elkészíttetni.
Dr.Hudák Zita az Edelényi Járási Hivatal vezetője közérdekű tájékoztatást szeretne
adni. Június első hetében megkezdődik a Borsodi út 26. szám alatt, a jelenlegi
Okmányiroda épületének a felújítása. Ez azzal jár és elképzelhető, hogy a költözés
miatt átmenetileg az okmányirodai ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetelni fog.
Akik ilyen jellegű ügyintézésre készülnek, azokat még a héten, vagy a jövőhét közepéig
előzetes időpontfoglalás nélkül még mindenkit fogadnak, azt követően pedig a
képújságban vagy a város honlapján, esetleg telefonon érdeklődjenek, mert
elképzelhető, hogy lesz technikai leállás. Ebben az épületben került korábban
elhelyezésre a Gyámhivatal, így a Gyámhivatal is költözik júniusban az István király útja
52. szám alá. Érzékelve azt a problémát, hogy a hatósági és gyámügyi osztálynak most
már FHT-t, és elég nagy ügyfélkört jelentő ügyekben történő ügyintézésnél jelentős elégedetlenséget mutatott az, hogy a Bányász út a város másik végén nehezen megközelíthatő akár a vidéki, akár az edelényi lakosoknak, ezért egyidejűleg június elejétől itt
az István király útja 52-ben, az önkormányzat által biztosított ügyfélszolgálati helyen a
hatósági osztály ügyfélszolgálatot fog tartani. Tehát a lakosoknak nem kell majd a
Bányász útra kimenni. Természetesen vannak olyan jellegű részek az ügyintézésben,
ami konkrétan az ügyintézőt fogja igényelni egyeztetéssel, de szeretnének az
ügyfeleknek könnyíteni, ezért itt a városközpontban a hatósági osztály ügyfélfogadást
fog tartani. Az Okmányiroda elvileg arra a három hónapra, - június, július, augusztus
hónapra – a Reiffeisen Bank volt épületébe, a Borsodi út 2-be, az önkormányzat által
ingyenesen biztosított helyre költözik, és a Járási Hivatal vezetése és a titkársága is ott
kerül elhelyezésre.
Polgármester köszöni a mindenki számára fontos tájékoztatást. Ezek után - mivel
egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – megköszönte a
megjelenést, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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