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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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b/ Jegyzőkönyve

TÁRGYSOROZAT

1./ Önkormányzati elismerések átadása.

E d e l é n y, 2015. október 23.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 23-án
megtartott ünnepi ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula,
Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István,
Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Korbély Györgyi Katalin képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője

A Himnusz elhangzását követően az ünnepi ülés konferálására felkért Jacsman
Andrea, az Edelényi Városi Televízió munkatársa köszönti az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit. Külön
köszönti azokat, akik a mai napon a város elismerésében részesülnek.
Ezt követően Molnár Oszkár polgármester megnyitja az ünnepi ülést.
Jacsman Andrea az Edelényi Városi Televízió munkatársa elmondja, hogy a képviselőtestület október 23-án kitüntetésben részesíti azokat, akik kiemelkedő tevékenységükkel
járultak hozzá a város fejlődéséhez.
Az elismerő címek adományozásáról szóló rendelet értelmében Pro Urbe Edelény
emlékplakett azoknak a személyeknek és közösségeknek adható, akik
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet folytattak,
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet
töltöttek be magas színvonalú tevékenységükkel,
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez
hozzájárultak,
- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását
elősegítették,
- életművükkel, tevékenységükkel Edelény városnak hírnevet szereztek.
A díj több, de legalább 5 éven át végzett tevékenység elismeréseként adható, továbbá
annak, aki nagy értéket (legalább 1.000.000.- Ft összegűt) adományoz a város részére.
A Képviselő-testület döntése értelmében a „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettet és
nettó 150 e Ft pénzjutalmat adományoz a Császta Néptáncegyüttes részére.
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A Császta Néptáncegyüttes 2008 szeptemberében alakult. Kezdetben a Szinvavölgyi
Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működtek, 2013 óra már önállóan. Jelenleg
hatvan gyermek és fiatal tanulja a néptáncot, ismerkedik meg a hagyományainkkal az
együttesben. Fontosnak tartják, hogy a magyar lélek tükrének tekintett táncon keresztül
megismerjék önmagukat, mély barátságok szövődjenek közöttük, s ilyen módon
közösséggé formálódjanak, sikerrel készülhessenek fel a majdani felnőtt életre. Az
együttes tagjának lenni nemcsak a tánctanulásra, a társaságra nyújt lehetőséget,
hanem arra is, hogy megmutassák magukat és tudásukat a közönségnek, ezzel
sikerélmény szerezve. Fennállásuk óta számtalan helyen léptek fel: városunkban, annak
környékén, de a fővárosban, sőt már Erdélyben is messzire elvíve magukkal Edelény
hírét.
- Molnár Oszkár polgármester az emlékplakettet és a pénzjutalmat átadja Körmöndi
Tamás úrnak, a Császta Néptáncegyüttes művészeti vezetőjének.
Körmöndi Tamás megköszönte a Császta Néptáncegyüttes nevében az elismerést.
A Képviselő-testület döntése értelmében „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” címet adományoz
Zdzislaw Banas, a lengyel testvérváros, Siewierz polgármesterének. A lengyelországi
Siewierz és Edelény testvérvárosi kapcsolata 10. évfordulójához érkezett. Ezen időszak
meghatározó részében Zdzislaw Banas töltötte be Siewierz polgármesteri tisztségét.
Ebben a minőségében elévülhetetlen és kimagasló érdemeket szerzett az
együttműködés ápolásában és fejlesztésében. Mindig is aktívan közreműködött a
barátság elmélyítésében és meghatározó módon járul hozzá az együttműködés
területeinek a kiszélesítéséhez. Pozitív hozzáállásának köszönhetően a két város
gyermekei, fiataljai és felnőttjei nagy számban utazhattak és ismerkedhettek meg
egymással, különböző szakmai rétegek képviselői vehettek részt tapasztalatcseréken, s
sikerült kétszer két esztendőn át eredményesen véghezvinni a Comenius programot.
- Molnár Oszkár polgármester a kitüntető címet és pénzjutalmat átadja Zdzislaw
Banas polgármester úrnak.
Zdzislaw Banas Siewierz polgármestere köszönetet mondott a városi kitüntető cím
adományozásáért.
Polgármester a város polgárai nevében megköszöni a nemzeti ünnep alkalmából
elismerésben részesültek munkáját.
Polgármester ezt követően az ünnepi ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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