EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2017. október 5-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

1. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Az Edelényi L’Huillier – Coburg kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló 9/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Edelény Város Településrendezési
véleményezési eljárás lezárásáról

Terve

M-3

jelű

módosítására

irányuló

5. A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással érintett ingatlanrészek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedésekről
6. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásról
Zárt ülés:
1. A 118/2017. (IX.21.) határozat módosításáról

E d e l é n y, 2017. október 5.
Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 5-én
Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt 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
képviselők
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő
jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Az Edelényi L’Huillier – Coburg kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló 9/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Edelény Város Településrendezési Terve M-3 jelű módosítására irányuló
véleményezési eljárás lezárásáról
5. A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással érintett ingatlanrészek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedésekről
6. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásról
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Zárt ülés:
1. A 118/2017. (IX.21.) határozat módosításáról
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.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével –11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Az Edelényi L’Huillier – Coburg kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló 9/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Edelény Város Településrendezési Terve M-3 jelű módosítására irányuló
véleményezési eljárás lezárásáról
5. A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület
kialakítással érintett ingatlanrészek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedésekről
6. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásról
Zárt ülés:
1. A 118/2017. (IX.21.) határozat módosításáról
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1./ Napirendi pont tárgya:
A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 138./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a rendeletet azért kell módosítani, és a
képviselő-testület előző ülésén azért vette le napirendről, mert nem volt meg a
környezetvédelmi hatóság véleménye. Ezt a véleményt az elmúlt héten megkapták,
ezért beterjesztésre került. Az előterjesztésben foglaltak szerint biztosítanák az egyedül
élők részére a díjkedvezményt, akik a megfelelő jövedelemhatárt nem lépik túl. Ez a
rész egy módosítás során véletlenül kikerült, ezt visszaállítanák és a most folyamatban
lévő ügyekben is alkalmaznák, hogy senkinek ne sérüljön az érdeke.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (X.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁGÉS AZ AVAR, VALAMINT A
KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
31/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli
el:
1. § A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A 65 év feletti egyedül élő ingatlantulajdonos részére kérelem alapján
50%-os mértékű díjkedvezményt kell megállapítani, amelyben a nettó havi
jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át nem éri el.”
2. § Ez a rendelet 2017. október15-énlép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. október
5. napján kihirdetésre került.

2./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelényi L’Huillier – Coburg kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi területté
nyilvánításáról szóló 9/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 139./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy 2007-ben az akkori képviselő-testület alkotott egy
rendeletet a kastély-park természetvédelmi területté való nyilvánításáról. Azóta sok
minden történt, a kastély teljes területe állami tulajdonba került, és most egy fakivágás
miatt került napiválgra ez a hatályon kívül helyezés.
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A kastély üzemeltetője jelezte, hogy szeretne néhány olyan fát kivágni, amely teljesen
el van korhadva, ami veszélyessé vált. Ekkor jöttek rá, hogy erre van egy hatályban
lévő rendeletük, ami gyakorlatilag okafogyottá vált, ezért hatályon kívüli helyezik.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2017. (X.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az Edelényi L’Huillier-Coburg kastélypark helyi jelentőségű
természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/2007. (II.01.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény.) 24. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az Edelényi L’Huillier-Coburg kastélypark helyi jelentőségű
természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/2007. (II.01.) önkormányzati
rendelet.
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr.Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. október
5. napján kihirdetésre került.
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3./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 140./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2017. (X.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §
(2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
személynek, akinek
a) tartós betegség műtét, vagy baleset miatt jelentős jövedelem-kiesése
következett be, vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett szabálysértésből, bűncselekményből
anyagi kár keletkezett, vagy
c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak,
amelyeket önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy
e) a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek
f) családja egy főre jutó jövedelmének alacsony volta, illetőleg egyéb
önhibáján kívül eső körülmény miatt a téli tüzelőanyag beszerzéséről
nem tud gondoskodni. A támogatás készpénzben, vagy természetben
biztosítható, melyre vonatkozó kérelmet minden év november 6.
napjától november 10. napjáig lehet benyújtani.
(2)Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli
támogatás összege éves szinten maximum 100.000 Ft.
(3)Az (1) bekezdés f) pontban meghatározott támogatás maximális összege
éves szinten 25.000 Ft és a támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak
egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a háztartások számától.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában az (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított
támogatásnál a korábban megítélt rendkívüli települési támogatás
összegét figyelmen kívül kell hagyni, de tekintettel kell lenni a más
jogcímen kapott támogatásokra, illetve az éves költségvetésben biztosított
keret felhasználásának mértékére.
(5) Az (1) bekezdés f) pontja alapján rendkívüli települési támogatásban csak
az részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”
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2. § Ez a rendelet 2017. október hó 15. napján lép hatályba.
Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. október
5. napján kihirdetésre került.
4./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Településrendezési Terve M-3 jelű módosítására irányuló véleményezési
eljárás lezárásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 141./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocstája.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy korábban hosszan beszéltek a
Településrendezési Terv módosításáról, illetve arról is, hogy van egy végső dátum,
amikorra az átfogó Településrendezési tervnet el kell készíteni. Ha jól emlékszik, ennek
dátuma jövő év vége. Volt jónéhány olyan igény, ami menetközben keletkezett testületi
üléseken is. Hogyan látja polgármester úr, a végleges településrendezési terv
módosítására rendelkezésre áll-e, vagy állhat a fedezet, ami nem egy olcsó „mulatság”,
több millió forintos tétel az önkormányzat költségvetésében, illetve a megjelölt
határidőig a komplex végleges rendezési terv elkészülhet-e, hiszen bő egy évük van
hátra.
Polgármester: Azokat a lakosság részéről érkezett igényeket a rendezési terv végleges
elkészítésénél, - ami nem ütközik egyéb szabályba – figyelembe fogják venni. Jelen
pillanatban nem áll rendelkezésre a 10 millió forint körüli fedezet, de azon vannak, hogy
ezt megszerezzék. A végleges rendezési terv az adott határidőig el fog készülni, ennek
egyébként is kötelező elkészülnie. Az, hogy fedezet oldala hogyan lesz megoldva, most
még nem tudja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2017.(X.05.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város Településrendezési Terve M-3 jelű
módosítására irányuló véleményezési eljárás lezárásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény város Településrendezési Terve M-3 jelű módosítására
irányuló véleményezési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést,
melyről az alábbiak szerint dönt:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény város
Településrendezési
tervének
M-3
jelű
módosítása
véleményezési és partnerségi egyeztetési eljárásának lezárását
jóváhagyja
az
előterjesztés
mellékletét
képező
az
államigazgatási szervek és az azokra adott válaszok
dokumentumai alapján.
2. A környezeti vizsgálat elkészítését a beérkezett vélemények
alapján a Képviselő-testület nem tartja szükségesnek.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
településrendezési terv módosításának tervanyagát a jelen
határozatban foglaltak szerint az állami főépítészhez benyújtsa
szakmai jóváhagyásra.
Határidő:

1. pont: azonnal
Felelős: polgármester
2. pont: azonnal
Felelős: polgármester
3. pont: 2017. október 15.
Felelős: polgármester

Értesül:

LA-URBE Építészeti Kft
Tétényi Éva főépítész
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5./ Napirendi pont tárgya:
A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület kialakítással
érintett ingatlanrészek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 142./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocstája.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben is látszik, hogy elég távol
vannak az álláspontok egymástól, illetve az önkormányzat lehetőségei is. Ha a szakértő
megállapít majd valami közteset, - mert nem tudhatják előre, hogy mi lesz a szakértői
vélemény, - akkor szintén fedezetet kell biztosítani, hiszen a pályázat csak 11 néhány
millió forintot tartalmaz. Tudnak-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy adott
esetben a különbözet az önkormányzat rendelkezésére álljon, mert szerinte nem lenne
szabad elengedni egy ilyen fejlesztési forrást. Itt határidők vannak, amiket be kell
tartani a pályázat kapcsán, ezért valamilyen megoldást mindenképpen találniuk kell.
Kérdezi polgármester urat, hogyan látja ezt, várják meg a szakértői véleményt, és
meglátják, hogyan alakul ez a történet?
Polgármester: A kérdés helyénvaló képviselő úr részéről, melyről a következőket tudja
elmondani. A fedezet oldalánál gyakorlatilag ugyanaz az irány, mint az előző
napirendnél, a rendezési terv fedezetének biztosításáról. Itt 700 millió forintot ítélt meg
a döntéshozó az iparterület kialakítására, melyen belül vannak korlátok, hogy mire, mit,
mennyit lehet költeni. Az ingatlanvásárlás gyakorlatilag a tizedrészét fedezi annak,
amennyiért jelen pillanatban az ingatlantulajdonosok értékesíteni szándékoznak
részükre ezt a területet. Nyilván szó sincs arról – és ezt ne értse félre senki, - hogy
bárkinek a zsarolása, vagy bár mi ilyen dolog lenne benne, de ahhoz, hogy Edelényben
ez az iparterület megépüljön, nagyon nagy körnek az érdeke. Nyilvánvalóan érdeke
Edelény városának, az edelényi embereknek, a térségnek, és bizonyos szempontok
miatt érdeke a magyar kormánynak is. Azt gondolja tehát, hogy ez nem kérdés, nem
akar zsákbamacskát árulni, Magyarország kormányához fog fordulni, és a héten feladják
ezt a levelet, melyben az önkormányzat számára és az itt élő emberek számára fontos
dolgokra a hiányzó fedezetet fogja kérni. A másik dolog, hogy mi lesz az
alkudozásoknak a vége az ingatlantulajdonosokkal, nem lehet megítélni. Elmondja, hogy
tegnap megnézték Jászfényszaru ipartelepét, amely jó néhány éve kiválóan működik, pl.
ott van a Samsugnak egy gyára, illetve a Thyssen német multinacionális cég is elkezdte
a termelést jelenleg 80 fővel, amit 100 főre szeretnének növelni. Ez a cég el fog jönni
Edelénybe is munkaerőt toborozni. Nekik nem érdekük, hogy innét bárhová is
elmenjenek, illetve erre lehetőséget adjanak. Nyilván nekik az lenne az érdekük, hogy
az itt megépülő ipari park népesüljön be, amiről az a véleménye, hogy rövid időn belül
meg fog történni, amennyiben meg tudják valósítani ezt az ipartelepet.
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Érdekességképpen mondja el, hogy Jászfényszaru polgármester asszonya elmondta,
hogy nekik sem volt ennyi területük, hosszú éveken át parcellákat vásároltak, cseréltek,
stb. és a magyar államtól nem is olyan túl régen 8 hektár területet vásároltak 300 millió
forintért egy árverésen. Azért mondja azt, hogy itt lehetetlen megítélni, hogy a szakértő
mit fog mondani. Itt a környéken is megnézték, hogy az ipartelepek részére értékesített
termőföld milyen áron ment el. Nagyon tág a határ a 20-30 km-es körzetükben is, itt a
felsőhatár 30 millió forint/hektár, ez nevezetesen Szikszón volt. Azért gondolták azt,
hogy ezt az eljárást el kell indítani, hogy tisztábban lássanak.
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2017.(X.05.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú
pályázatban
iparterület
kialakítással
érintett
ingatlanrészek
tulajdonjogával
kapcsolatos
intézkedésekről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
aTOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban
iparterület kialakítással érintett ingatlanrészek tulajdonjogával
kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a TOP-1.1.1-15-BO1-201600011 azonosító számú pályázatban iparterület kialakítással
érintett
ingatlanrészek
tulajdonjogával
kapcsolatos
intézkedéseket tudomásul veszi.
2. Képviselő-testület a kártalanítási összeg kisajátítási eljárás
megindításának kérelmezése előtti megismerése érdekében a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján előzetes
szakértői vélemény beszerzését elrendeli.
Határidő:

1. pont: azonnal
Felelős: polgármester
2. pont: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 143./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Dr.Vártás József jegyző módosító indítványt tesz, mely szerint a határozati javaslat
mellékletét képező megállapodásban az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
szövegrész helyébe Edelényi Járási Hivatal szövegrészt javasolja beépíteni.
Polgármester a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő szavazásban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő szavazásban
való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2017.(X.05.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő
megállapodásról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulásával
kötendő
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági
Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-142015-00001) munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó, az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodást
a határozat mellékleteként jóváhagyja.
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2. Képviselő-testület elrendeli a megállapodás alapján (legfeljebb
négy fő foglalkoztatásához kapcsolódóan keletkező) szükséges
önerő Társulás részére történő átadását, és a 2017. valamint
2018.-as költségvetési rendeletben törtnő tervezését.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
végeleges tartalmának meghatározására, aláírására és szükség
szerinti módosítására.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, Osztályok
Melléklet a 121/2017.(X.05.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., törzsszáma:
15348032, adószáma: 15725596-2-05, képviseli: Molnár Oszkár polgármester),
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (3780 Edelény, Bányász út 2., 155855101-05, képviseli: Tomorszki István alelnök), (továbbiakban: Társulás)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. Megállapodás tárgya, tartalma
1.

Társulás támogatási igényt nyújt be az Edelényi Járási Hivatal az Ifjúsági
Garancia
Rendszer
keretében
megvalósuló
Ifjúsági
Garancia
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001)
munkaerő-piaci programból nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló
támogatásra. A támogatási konstrukció 8+4 hónap 70%-os bérköltség
támogatás.

2.

Az Önkormányzat a támogatással foglalkoztatni kívánt legfeljebb 4 fő
munkavállaló foglalkoztatása során felmerülő önerőt megtéríti a Társulás
részére.

3.

A díjszámítás alapját beadott pályázat és az Edelényi Járási Hivatallal kötött
hatósági szerződés, feladatellátásra vonatkozó költségvetése képezi. Az
Önkormányzat által vállalt, a feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi
hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
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II. Megállapodás hatálya
1. A szerződéses felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás mindkét Fél
általi aláírás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. október 12. napjától
rendelik alkalmazni a felek.
2. Amennyiben az aláírásokra nem ugyanazon a napon kerül sor, a hatálybalépés
napja az utolsó aláírás napja.
3. Felek a megállapodásban foglaltakkal egyetértenek, azokat kölcsönösen
elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.
4. A jelen megállapodás egymással mindenben megegyező, négy eredeti
példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírtak.
Edelény, 2017. október…

Edelény, 2017. október ..

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Tomorszki István
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása
alelnök

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Dr. Vártás József
jegyző

Száz Attiláné
osztályvezető

Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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