EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT

1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010.
december 19. napján megtartott időközi helyi önkormányzati
képviselő-választás eredményéről.
2./ Időközi önkormányzati választáson megválasztott képviselő eskütétele,
valamint megbízólevelének átadása.
3./ A Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló
166/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról.
4./ A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 164/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról.
5./ A helyi iparűzési adóról szóló 33/2007.(XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
6./ A Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi
árvízkárosultak számára adományozott pénzösszegből történő
támogatás felhasználásáról.
7./ A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről
szóló 8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
8./ A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
9./ ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken című pályázathoz szükséges műszaki tartalom elkészítése.
10./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet fizioterápiás szakrendelés
kapacitásmódosítása.
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11./ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásba képviselő delegálása.
12./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
13./ Edelény város gazdálkodásának, intézményrendszerének átszervezése.
14./ Városfejlesztési Operatív Csoport létrehozásáról a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. keretei között.
15./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum létszámának
emelése.
16./ Személyi kérdés
17./ A 183/2010.(XI.24.), valamint a 185/2010.(XI.24.) számú önkormányzati
határozatok módosításáról.
Zárt ülés:
18./ Edelényi 624/2 hrsz-ú ingatlan vételre történő felajánlás

E d e l é n y , 2010. december 29.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika, Sztankóné Sándor Ibolya,
Vattay Béla képviselők
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
1./ és 2./ Napirendi pontnál:
213./ számú előterjesztésnél:

Takács Csaba Árpád a HVB elnöke
Bári Józsefné Humánpolitikai Bizottság külsős

tagja

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből - egy képviselői mandátum betöltetlen - 9 fő jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló 213./ és 214./ számú előterjesztéseket 3. és 4. napirendi
pontként tárgyalni. Javasolja továbbá a 225./ sorszámú előterjesztést a zárt ülés
napirendjéről levenni.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester a módosításokat szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a napirendi pontok elfogadást.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt – 9
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
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235/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója
a 2010. december 19. napján megtartott időközi
helyi
önkormányzati
képviselő-választás
eredményéről.
Előadó: HVB elnöke
2./ Időközi önkormányzati választáson megválasztott
képviselő eskütétele, valamint megbízólevelének
átadása.
Előadó: HVB elnök
3./ A Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló 166/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról.
Előadó: polgármester
4./ A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló 164/2010.(X.9.)
önkormányzati határozat módosításáról.
Előadó: polgármester
5./ A helyi iparűzési adóról szóló 33/2007.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
6./ A Magyar Tudományos Akadémia által a 2010.
május és júniusi árvízkárosultak számára
adományozott pénzösszegből történő támogatás
felhasználásáról.
Előadó: polgármester
7./ A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett
árvízkárral érintett lakóingatlanokban keletkezett
károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló
8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
8./ A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
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9./ ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció
az árvíz sújtotta településeken című pályázathoz
szükséges műszaki tartalom elkészítése.
Előadó: polgármester
10./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet fizioterápiás
szakrendelés kapacitásmódosítása.
Előadó: polgármester
11./ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásba
képviselő delegálása.
Előadó: polgármester
12./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel
való ellátása
Előadó: polgármester
13,/ Edelény város gazdálkodásának, intézményrendszerének átszervezése.
Előadó: polgármester
14./ Városfejlesztési Operatív Csoport létrehozásáról
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretei között.
Előadó: polgármester
15./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum létszámának emelése
Előadó: polgármester
16./ Személyi kérdés
Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
17./ A 183/2010.(XI.24.), valamint a 185/2010.(XI.24.)
számú önkormányzati határozatok módosításáról.
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
18./ Edelényi 624/2 hrsz-ú ingatlan vételre történő
felajánlás
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010. december 19. napján
megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő-választás eredményéről.
Előadó: HVB elnöke
Polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét az
időközi helyi
önkormányzati képviselő választási eredményéről szóló tájékoztatója megtartására.
Takács Csaba Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a 04. számú egyéni választókerületben 2010. december 19. napján
megtartott időközi helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményéről.
Elmondja, hogy a jelöltállítás során 2 képviselőjelölt, és egy jelölőszervezet
nyilvántartásba vételére került sor. A 974 választójoggal rendelkezők közül
szavazóként megjelent 367 fő, mely a választópolgárok 37,68%-a. Az időközi
választáshoz kapcsolódóan jogorvoslati kérelem nem érkezett a választási
bizottsághoz. A választás napján rendkívüli esemény nem történt a
szavazóhelyiségben, választópolgár visszautasítására nem került sor a szavazás
során.
Az időközi választás eredménye a következő lett:
Sorszám

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve

azonosító

Érvényes
szavazatok
száma

1.

Szőrné Zsigrai Erika, Független jelölt

0

0

1

213

2.

Tiszolczki Lászlóné, Civil Összefogás Az Edelényi Változásokért
Egyesület

0

0

2

154

A megválasztott képviselő Szőrné Zsigrai Erika független jelölt.
Polgármester megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.
A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének időközi választásról szóló
tájékoztatóját 10 igen szavazattal egyhangúlag – határozathozatal nélkül –
tudomásul vette.
2./ Napirendi pont tárgya:
Időközi önkormányzati választáson megválasztott képviselő eskütétele, valamint
megbízólevelének átadása.
Előadó: HVB elnök
Takács Csaba Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri Szőrné Zsigrai
Erikát az eskü letételére.
Szörné Zsigrai Erika az esküt leteszi, a megbízólevelet átveszi.
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Takács Csaba Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál a képviselő
asszonynak a megválasztásához, eredményes, jó munkát kíván.
A szót átadja Molnár Oszkár polgármester úrnak.
Polgármester gratulál a képviselő asszonynak a megválasztásához és jó munkát
kíván a képviselő-testületben.
/Szörné Zsigrai Erika önkormányzati képviselő asszony eskütételét követően a
testület létszáma 11 főre egészült ki, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
3./ Napirendi pont tárgya:
A Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló
166/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 213./ sorszám alatt.)
Polgármester
jelzi, hogy Bári Józsefné hozzájárult a személyét is érintő
előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához. Ezt követően az előterjesztést vitára
bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

236/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

A Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról
szóló
166/2010.(X.9.)
önkormányzati határozat módosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület Szőrné Zsigrai Erikát, a
Humánpolitikai Bizottság tagját 2010. december 31.-ei
hatállyal visszahívja. A Képviselő-testület Szőrné Zsigrai
Erika eddigi munkáját megköszöni.
2. A Humánpolitikai Bizottság külsős tagjává 2011. január 1.
napjától Bári Józsefnét megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester
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Bári Józsefné önkormányzati képviselő asszony az esküt leteszi, a megbízólevelet
átveszi.
Polgármester gratulál Bári Józsefnének bizottsági taggá történőt megválasztásához
és jó munkát kíván a bizottságban.
4./ Napirendi pont tárgya:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló
164/2010.(X.9.) önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 214./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet elfogadta,
majd meghozta az alábbi határozatot:

237/2010.(XII.29.)SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló 164/2010.(X.9.)
önkormányzati határozat módosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Korbély Györgyi Katalint, a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság képviselő tagját 2010. december 31.ei hatállyal visszahívja. A Képviselő-testület Korbély Györgyi
Katalin eddigi munkáját megköszöni.
2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjává
2011. január 1. napjától Szőrné Zsigrai Erikát megválasztja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester.

8

5./ Napirendi pont tárgya:
A helyi iparűzési adóról
módosításáról
Előadó: polgármester

szóló

33/2007.(XII.15.)

önkormányzati

rendelet

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 209./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a rendelet módosítására a törvényi
háttér változása miatt kerül sor, így annak elfogadását támogatja. Szólt arról, hogy
nagyon sok vállalkozó kereste meg azzal, hogy nagyon sok olyan vállalkozó kap
munkát Edelényben, akiknek a telephelyük nem itt van, az iparűzési adót nem ide
fizetik. Olyan megjegyzések voltak, hogy a „húsos fazékhoz” nem tudnak hozzájutni
és igazából lehetne arról szó, hogy az adókulcsot csökkentsék. Ennek a felső határa
most 2 %. A képviselő-testület munkatervének tárgyalásakor az volt a javaslata, hogy
kerüljön sor az iparűzési adó felülvizsgálatára, amiatt, hogy mit jelentene abban az
esetben, hogyha a maximális 2% helyett valamivel csökkentenék az adókulcsot,
hátha a vállalkozó kedv is talán nagyobb lenne és vissza lehetne csalogatni azokat a
vállalkozásokat, akik vidékre vitték a telephelyüket, hogy ne Edelénybe adózzanak.
Azt szeretném javasolni újból polgármester úr felé, hogy mégis kerüljön be áprilisra
ez a beszámoló, és nézzék meg, hogy van-e ennek lehetősége. Sajnáltam akkor is,
hogy polgármester úr saját magára vette az ügyet és ezáltal ellehetetleníti az ilyen
dolgokat. Arról ő nem tehetek, hogy pontosan ezzel kapcsolatosan érintett, de az
igazi szándék az volt, hogy hogyan lehetne visszahozni azokat a vállalkozásokat akik
vidékre kiviszik a telephelyeiket és más településnek fizetnek önkormányzati
iparűzési adót.
Polgármester úgy gondolja, hogy ez az előterjesztés nem erről szól. Akkor, amikor a
javaslatot tett úgy kellett volna a javaslatában leírni. Megkérdezni a Pénzügyi Osztály
vezetőjét, hogy mit szólna egy ilyen módosításhoz?
Száz Attiláné osztályvezető álláspontja, hogy 0,4 %-ig le tudnak menni, de ez alá
semmiképpen az ÖNHIKI miatt, mert akkor az ÖNHIKI-s támogatástól elesnének.
Azokkal a kistelepülésekkel viszont nem tudják felvenni a verseny, ahol egyáltalán
nem kell fizetni iparűzési adót. Nem tudja, hogy ha 0,6 %-os lenne az adó, emiatt
visszafognak-e jönni a vállalkozások Edelénybe, de azt feltételezi, hogy nem.
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2010. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi iparűzési adóról szóló
33/2007.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.4 pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével -,
– az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi iparűzési adóról szóló 33/2007.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
naptári naponként 5.000 Ft.”
2.§ Hatályát veszti az R. módosításáról szóló 7/2008. (II.14.) önkormányzati rendelet.
3.§ Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

6./ Napirendi pont tárgya:
A Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi
árvízkárosultak számára adományozott pénzösszegből történő támogatás
felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 210./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia –
kutatók és orvosok - egy havi tiszteletdíjat ajánlottak fel az edelényi árvízkárosultak
részére. A Fidesz frakció minden tagja szintén megtette az egy havi tiszteletdíj
felajánlását, amit a Kft-nek ajánlottak fel gép beszerzésére, amivel az
árvízkárosultaknak tudtak segíteni. Polgármester úr a parlamentben a képviselőket
arra kérte, hogy egy havi tiszteletdíjjal támogassák Edelényt. Polgármester úr
megtette-e az egy havi díjának a felajánlását, mert erről nem számolt be.
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Az előterjesztéshez módosító javaslatot kíván tenni, mert megint a kezében tart egy
olyan levelet, amit a Nyár utca lakói vittek be a polgármesteri hivatalba. A levél 2010.
május 2-án kelt, 10 lakó írta alá 08.04-én. Baranyi Ferenc úrnak adták át a levelet és
ígéretet kaptak, hogy a helyszínre ki fognak menni, hiszen ott is súlyos gondok
vannak. Ez az utca polgármester úrnak egyéni képviselői körzete is, ahol szintén
olyan kár keletkezett, amely a mostani előterjesztés I. kategóriájába tartozik, és
amely 10 lakást érint.
Módosító javaslata, hogy az I. kategóriában emeljék meg a 36 főt 10 fővel, így 117
ezer forintot kapnának az érintettek. Ezt annál is inkább javasolja, mert polgármester
úr megígérte ezeknek a lakosoknak, hogy személyesen meg fogja keresni őket és
közösen megpróbálják a gondokat orvosolni. A javaslat és számítás szerint a
fennmaradó 18.000,- Ft-ot a II. kategóriába osztanák szét 3.000 – 3.000 Ft-tal.
Úgy ítéli meg, hogy itt ugyanolyan sérelmek és károk vannak, amit valamilyen szinten
kompenzálni kellene.
Polgármester egyik megjegyzése, hogy a képviselő a képviselő-testületi ülésen nem
tehet módosító indítványt, a másik pedig, hogy az előterjesztés címe: „A Magyar
Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi árvízkárosultak számára
adományozott pénzösszegből történő támogatás felhasználásáról”. A Nyár utcában
nem volt árvíz akármennyire is sajnálja a Nyár utca lakóit, mint ahogyan a város más
részen élő embereket is nagyon sajnálja a belvíz miatt, de ezt a Magyar Tudományos
Akadémia az árvízkárosultaknak jutatta.
Baricska Jánosné képviselő megkérdezi jegyző urat, hogy az alakuló ülésen az
SZMSZ módosítás kapcsán milyen döntés született, tehet-e a rendkívüli testületi
ülésen a képviselő módosító javaslatot?
Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző válasza, hogy igen tehet.
Polgármester bocsánatot kér. Igen tehet rosszul emlékezett, de nem ez a lényeg
ebben, majd szavazásra bocsátja Baricska Jánosné képviselő asszony előbbiekben
ismertetett módosító javaslatát:
Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen, 7 nem szavazattal 2 tartózkodás
mellett elvetette.

Polgármester a rendelet-tervezet mellékletét képező megállapodás 4. pontjára
módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a 4. pont helyébe a következő szövegrész
kerüljön be: „A vállaklozó/eladó/szállító a számlát a Károsult helyett az
Önkormányzat nevére állítja ki, azzal a tartalommal, hogy szerepel benne a Károsult
neve és címe. Az Önkormányzat az elszámolást követően a számla,
teljesítésigazolás
alapján
utólag
fizeti
ki
az
ellenértéket
a
vállalkozónak/eladónak/szállítónak."
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Polgármester a módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta a alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2010. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi árvízkárosultak
számára adományozott pénzösszegből történő támogatás felhasználásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral
érintett lakóingatlanokban keletkezett károk a Magyar Tudományos Akadémia (a
továbbiakban: MTA) pénzadományából történő enyhítéséről, az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki mindazon
akadémikusnak, MTA doktoroknak és köztestületi tagoknak, akik a Magyar
Tudományos Akadémia közreműködésével az árvízkárosultak támogatására,
adományok céljára elkülönített bankszámlára 10 millió Ft, azaz Tízmillió Forint
pénzösszeget utalt át.
2. §
E rendelet célja, hogy a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízkárral
érintett lakóingatlanokban károk enyhítésére, lakhatási feltételek elemi biztosítása és
a káreseményből adódó kedvezőtlen lakhatási körülmények javítására vonatkozó
támogatási szabályokat megalkossa, szabályozza a pénzadomány felhasználásának
főbb szabályait, illetve a rendelet mellékletében meghatározott lakóingatlan
tulajdonosainak támogatást biztosítson.
3. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2010. májusi-júniusi árvízkárosult
magánszemélyekre, akik az állami kárenyhítési támogatásból kimaradtak és
jelentős károkat szenvedtek.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén belül fekvő
lakás céljára szolgáló, árterületen kívüli ingatlanokra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a melléképületekben és nem lakás céljára
szolgáló helyiségekben bekövetkezett károkra.
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4. §
(1)
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és
június hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett tulajdonosok részére három
kategóriában állapít meg egyszeri, egy összegű pénzbeli támogatást a MTA által e
célra átutalt 10 millió forint összegű támogatásból.
a) I. kategória: kis mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat
leválások
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június
hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett I kategóriás (kis mértékben károsodott
ingatlanok) tulajdonosok részére (több tulajdonos esetén egy tulajdonos részére)
150.000,-Ft, azaz Egyszáz ötvenezer forint, pénzbeli támogatást állapít meg, az e
célra elkülönített pénzadományból.
b) II. kategória: közepes mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat
leválások, aljzatbeton süllyedés, válaszfalak süllyedése
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június
hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett II kategóriás (közepes mértékben
károsodott ingatlanok) tulajdonosok részére (több tulajdonos esetén egy
tulajdonos részére) 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint, pénzbeli támogatást
állapít meg, az e célra elkülönített pénzadományból.
c) III. kategória: súlyos mértékben károsodott ingatlanok: falnedvesedések, vakolat
leválások, aljzatbeton süllyedés, válaszfalak süllyedése, szerkezeti károsodások,
alapsüllyedés, teherhordó falak elmozdulása
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május és június
hónapban bekövetkezett árvízkárral érintett III kategóriás (súlyos mértékben
károsodott ingatlanok) tulajdonosok részére (több tulajdonos esetén egy
tulajdonos részére) 560.000,-Ft, azaz Ötszázhatvanezer forint, pénzbeli
támogatást állapít meg, az e célra elkülönített pénzadományból.
(2)
A pénzügyi támogatásra, elszámolásra vonatkozóan a károsulttal az l.
melléklet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni.
(3)
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. mellékletben
meghatározott lakóingatlanok tulajdonosai számára biztosít támogatást.

5. §
A támogatási megállapodás aláírásával a Települési Önkormányzat kötelezettséget
vállalt arra, hogy a támogatás összegének felhasználásáról részletes írásbeli
beszámolót készít - amelyhez csatolja a támogatás felhasználását igazoló
számlamásolatokat-, és azt a támogatás teljes összegének tényleges
felhasználásától számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. március 31-ig
két példányban megküldi a Megyei Önkormányzat részére, aki annak egy példányát
az MTA részére haladéktalanul továbbítja
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6. §
A Települési Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az MTA és a Megyei
Önkormányzat a támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti, melynek során
köteles az MTA és a Megyei Önkormányzat képviselője részére lehetőséget
biztosítani a támogatás felhasználásával kapcsolatos iratokba való betekintésre.
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba
Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. melléklet a 36/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
nevében eljáró Molnár Oszkár polgármester (3780 Edelény István király útja 52.),
másrészről………………… (születési neve: ……….. anyja neve:………….. ‚ születési helye,
időpontja: ……………………, személyi
igazolvány száma:………………… ‚
címe:……………. ) károsult (a továbbiakban: Károsult), együttesen Felek között a mai napon
az alábbiak szerint:
1./ Felek megállapítják, hogy a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek
időszakában a tulajdonosként/haszonélvezőként életvitelszerűen lakó Károsult lakhatását
biztosító lakóingatlan (cím:…………………‚ ingatlan-nyilvántartás szerinti megjelölése:
…………….‚ hrsz.:…………..‚ alapterület:……………. ) károsodott.
2./ Az Önkormányzat a Magyar Tudományos Akadémia által a 2010. május és júniusi
árvízkárosultak számára adományozott pénzösszegből történő támogatás. megállapodásában
(a továbbiakban: Megállapodás) rögzítettekre figyelemmel az elemi lakhatási feltételek
biztosítására a .. ./2010. (XII....) számú önkormányzati rendeletével vissza nem térítendő
támogatásként ………………Ft, azaz …………………………. forint összegű támogatást
ítélt meg.
A támogatás:
- elemi lakhatási feltételek biztosítására, különösen építési anyagok, kazánok vásárlására
használható fel.
3./ Károsult kijelenti, hogy állami kárenyhítési támogatásból az elemi lakhatás feltételeinek
biztosítására nem részesült pénzbeli támogatásban.
4./ A vállalkozó/eladó/szállító a számlát a Károsult helyett az Önkormányzat nevére állítja ki,
azzal a tartalommal, hogy szerepel benne a Károsult neve és címe. Az Önkormányzat az
elszámolását követően a számla, teljesítésigazolás alapján utólag fizeti ki az ellenértéket a
vállalkozónak/ eladónak/ szállítónak.
5./ Károsult tudomásul veszi, hogy:
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- A támogatás teljes összegével a felhasználást igazoló számlák, vállalkozási szerződések,
teljesítésigazolások bemutatása formájában elszámolni köteles.
- Az elszámolás határideje: a támogatás teljes összegének tényleges felhasználásától számított
8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. március 24.
- Amennyiben a Károsult nem számol el a kapott támogatással, illetve, ha eltér a támogatás
felhasználására a megállapodásban rögzített céltól, úgy az Önkormányzat a támogatottat
kötelezi a pénzbeli támogatás egy összegben történő visszafizetésére. Az önkormányzat
indokolt esetben részletfizetést engedélyezhet a károsult kérésére.
6./ Károsult kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának első- és másodfokú építésügyi
hatóság, az Önkormányzat, továbbá a Korm. határozatban ellenőrzésre feljogosított szervek
részéről történő ellenőrzéséhez hozzájárul.
7./ Károsult kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy- jelen megállapodás 2. pontjában rögzített
támogatási formát elfogadja, a kapott pénzösszeget az 1. pontban feltüntetett lakóingatlan
károsodása miatt elemi lakhatási feltételeinek biztosítására használja fel.- jelen megállapodás
1. pontjában megjelölt ingatlanra az Önkormányzat felé további kár-, illetve kártalanítási
igényt nem támaszt.
8./ A károsult nyilatkozik, hogy jelen megállapodás alapját képező .. ./2010. (XII....) számú
önkormányzati rendelet tartalmát ismeri.
9./ A megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadók.
10./ Felek a jelen megállapodást — annak elolvasása és értelmezése után — mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Edelény ‚2010.… hó… nap

……………………………………

…………………………………..

Molnár Oszkár
polgármester

Károsult

Ellenjegyzi:
Edelény Város Önkormányzat részéről
Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző
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2. melléklet a 36/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

A támogatásra jogosult ingatlanok címe, helyrajzi száma, támogatási összeg

I. kategória: kis mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Utca, házszám, helyrajzi szám
Katona József út 49, 655/93
Katona József út 50/c, 655/56
Katona József út 53, 655/51
Katona József út 59, 655/48
Katona József út 65, 655/45
Katona József út 67, 655/44
Katona József út 71, 655/42
Katona József út 76, 655/70
Katona József út 77, 655/39
Katona József út 79, 655/38
Kővágó út 5, 1133/11
Kővágó út 7, 1133/12
Kővágó út 9, 1133/13
Kővágó út 15, 1133/17
Kővágó út 17, 1133/18
Kővágó út 19, 1133/19
Kővágó út 21, 1133/20
Kővágó út 23, 1133/21
Rozsnyói út 19,928/37
Rozsnyói út 23, 928/25
Rozsnyói út 24, 928/33
Rozsnyói út 28, 928/35
Rozsnyói út 29, 928/28
Rozsnyói út 31, 928/29
Széchenyi út 8, 892
Széchenyi út 9, 905
Táncsics út 4, 1011/2
Tóth Árpád út 13, 1160
Tóth Árpád út 24, 901
Tóth Árpád út 37, 1148
Tóth Árpád út 51, 1101
Újtemplom út 27, 1139/24
Újvilág út 1, 1010/1
Újvilág út 1/b, 1008
Újvilág út 2/A, 958/2
Újvilág út 4, 960

Támogatási összeg (Ft.)
150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000-
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II. kategória: közepes mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utca, házszám, helyrajzi szám
Bors vezér út 11, 1573
Kővágó út 14, 1112
Rákóczi út 8, 947
Széchenyi út 6, 893
Újtemplom út 9, 1139/14
Újtemplom út 32, 1139/75

Támogatási összeg (Ft.)
300.000300.000300.000300.000300.000300.000-

III. kategória: súlyos mértékben károsodott ingatlanok

1.
2.
3.
4.
5.

Utca, házszám, helyrajzi szám
Kővágó út 10, 1110
Rákóczi út 9, 969
Rákóczi út 12, 945
Széchenyi út 3, 913
Tóth Árpád út 44, 924

Támogatási összeg (Ft.)
560.000560.000560.000560.000560.000-

7./ Napirendi pont tárgya:
A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló
8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 211./ sorszám alatt.)
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy egy sajnálatos félreértés miatt a
múltkori rendeletből kimaradt egy ingatlan, mivel ugyanazon a helyrajzi számon két
lakóingatlan is szerepel.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2010. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről
szóló 8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva
- a Városi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1.13 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1.25
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1.§ A 2010. május és június hónapokban bekövetkezett árvízkárral érintett
lakóingatlanokban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről szóló
8/2010.(VII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete a
következő 218. ponttal egészül ki:
„
218
Edelény, Széchenyi I. út 10/A.
891/1
„
2. § Hatályát veszti
a) az R. módosításáról szóló 11/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelet,
b) az R. módosításáról szóló 14/2010.(VIII.27.) önkormányzati rendelet,
c) az R. módosításáról szóló 15/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelet,
d) az R. módosításáról szóló 24/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

8./ Napirendi pont tárgya:
A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 212./ sorszám alatt.)
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Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Baricska Jánosné képviselő javasolja, hogy a „C” javaslat kerüljön ki a módosító
javaslatból és ne korlátozzák be, ha egy képviselő kérdést szeretne feltenni.
Polgármester azért, hogy a lakosság is tájékoztatva legyen, elmondja, ez az SZMSZ
módosítás arról szól, hogy valamilyen gátat szabjanak az előző testületi ülésen
tapasztaltaknak. Nevezetesen, hogy egy képviselő kénye kedve szerint ne tehessen
10-15 kérdést föl. Tehessen, de csak egy blokkban és ne vigye el az egész testületi
ülést ezzel. Abban a kérdésben fognak dönteni, hogy egyet ért-e a képviselő-testület
azzal, hogy a képviselő egy alkalommal egy blokkban tehet föl kérdést, majd a válasz
tudatában még egyszer fölteheti a kérdést. Úgy gondolja, hogy ezzel teljesen ki van
elégítve mindenki.
Ezt követően szavazásra bocsátja Baricska Jánosné képviselő javaslatát, mely
szerint a „C” javaslat kerüljön ki.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal 3 tartózkodás
mellett elvetette.
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelete-tervezetet 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2010. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.1.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.12-1.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével -,
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.§ A képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő.”
2.§ Az R. 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A képviselő-testület minden előterjesztés, önálló indítvány és azzal
kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön vitát nyit, amelynek során:
a) az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt röviden szóban
indokolhatja, kiegészítheti,
b) az előadóhoz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak
kérdéseket intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) a válaszadással kapcsolatosan a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak további egy alkalommal kérdéseket tehetnek fel,
d) a válaszadás után a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak
észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik.”
3.§ Hatályát veszti az R. 1. melléklete.
4.§ Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

9./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken
című pályázathoz szükséges műszaki tartalom elkészítése.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 215./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy ahol az utak felújításra kerülnek, miért
nem lehetett betenni az ahhoz tartozó járdaszakaszok felújítását is?
Dr. Juhász-Koleszár Tünde tanácsos elmondja, ahol a költségvetésbe belefért, ott
egy útszakaszon be tudták rakni a járdát, de volt ahol fontosabbnak ítélték meg a
vízelvezetést, mint a járdákat.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy melyik járdaszakasz került be?
Dr. Juhász-Koleszár Tünde tanácsos válasza, hogy a Bódva utca járdafelújítása
került be.
Polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy az összes érintett utcák járdái a vis
maior pályázatban szerepelnek és szó sincs arról, hogy elfelejtették volna a járdák
felújítását, de ha nem tudnának forrást találni, akkor is a járdaépítési programot
folytatni fogják, amit az elmúlt esztendőben elkezdtek.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának
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Csabai Gyula képviselő annyit kíván hozzáfűzni, hogy ez is egy plusz lehetőség,
hiszen ha a vis maior pályázat sikeres, akkor azon belül ezek az utcák felújításra
kerülnek. Talán itt a sportpálya és a Szociális Szolgáltató Központ alagsori helyisége
az, ami pluszként jelentkezhet sikeres pályázat esetén.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

238/2010.(XII.29.)SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: ÉMOP-3.1.2/E kódszámú, Településrekonstrukció
az árvíz sújtotta településeken című pályázathoz
szükséges műszaki tartalom elkészítése
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken
című regisztrációs pályázathoz szükséges műszaki
vélemény díját, 200.000,-Ft + 25% ÁFA összegben a
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya:
Koch
Róbert
Kórház
kapacitásmódosítása
Előadó: polgármester

és

Rendelőintézet

fizioterápiás

szakrendelés

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 216./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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239/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet fizioterápiás
szakrendelés kapacitásmódosítása
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnek az
ÁNTSZ-hez történő kapacitásmódosítási kérelem benyújtásához.
Képviselő-testület a pszichiátriai szakrendelés (Működési
engedély: 14.sz. melléklet) óraszámának terhére 6 óra
átcsoportosításához a fizioterápiás és gyógytorna szakellátásra
az alábbiak szerint hozzájárul:
- Általános fizioterápia – gyógytorna (Működési engedély: 23.sz.
melléklet) heti 5 óra helyett, heti 7 óra; szakmai szervezeti
egység azonosítója: 0508 2 5700
- Fizioterápia (Működési engedély: 25.sz. melléklet) heti 5 óra
helyett, heti 7 óra; szervezeti egység azonosítója: 0508 2 5722
- Gyógytorna (Működési engedély: 24.sz. melléklet) heti 20 óra
helyett,
heti
22
óra;
szervezeti
egység
azonosítója: 0508 2 5740
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben a fizioterápiás
szakrendelés szakmai és tárgyi minimum feltételek adottak, az
óraszám növekedéséből adódó feladatokat el tudja látni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet igazgatója

11./ Napirendi pont tárgya:
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásba képviselő delegálása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 217./ sorszám alatt.)
Polgármester elmondja, hogy a Sajó-menti TISZK-ben eddig Hernádi Attiláné volt a
delegáltja az önkormányzatnak, mivel nem szerzett képviselői mandátumot, ezért új
delegáltat kell választani.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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240/2010.(XII.29.)SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Sajó-menti
Szakképzés-szervezési
képviselő delegálása

Társulásba

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó
szervébe a Társulási Tanácsba Edelény Város Önkormányzat
képviseletének
ellátására
Szőrné
Zsigrai
Erika
önkormányzati képviselőt delegálja.
Képviselő-testület
Sajó-menti
Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsába Edelény Város Önkormányzat
által delegált tag, Szőrné Zsigrai Erika helyettesítő tagjának
Sztankóné Sándor Ibolya önkormányzati képviselőt
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 218./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondja, hogy a bizottság úgy ítélte meg, hogy meg kell vizsgálni annak
a lehetőségét, hogy minden nap ne tejet kapjanak a gyerekek, hanem kapjanak egyik
nap kakaót, másiknap túró rudit, vagy pudingot, vagy ha ez nem megoldható,
legalább hetente egyszer-kétszer más is legyen, amennyiben erre lehetőség adódna.
Polgármester elmondja, hogy ez nem rajtuk múlik, hanem a szállítón. Annyit
megtesznek, hogy írásban kérik tőlük.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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241/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Önkormányzat
által
iskolatejjel való ellátása

fenntartott

iskolák

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
iskola-fenntartó (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) és
a „Cool tej az Iskoláknak” Alapítvány (képviseli: Tálosi
Tamás) között létrejött - 139/2009.(VI.24.) számú
határozattal jóváhagyott - iskolatejjel való ellátásról szóló
„Együttműködési Megállapodás”-t, valamint az „Iskolatej
Szállítási
Szerződés”-t
2011.
december
31-ig
meghosszabbítja.
Képviselő-testület fennhatalmazza a
megállapodás és szerződés aláírására.

polgármestert

a

Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.,
2014. december 31.
polgármester, jegyző
Felelős:

13./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város gazdálkodásának, intézményrendszerének átszervezése
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 219./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy a határozati javaslat 3. pontjában az általános iskolai és óvodai
feladatok ellátására létrejött társulásban Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő
települések maradjanak a társulásban és csak Szuhogy községgel kapcsolatban
kerüljön sor a társasági jogviszony megszüntetésére, mivel a ténylegesen bejáró
tanulók után lesz igényelhető az állami normatíva.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban annyit megjegyeztek és
kérik, hogy a januári testületi ülésre készüljön egy kimutatás arról, hogy a városi
oktatási intézmények összevonása mit hozott az önkormányzatnak. Konkrétan azt,
hogy lássák az elmúlt egy év gazdálkodásából, hogy mennyivel kerül esetleg
kevesebbe. Tudják azt, hogy 13. havi bért az elmúlt időszakban már nem kellett
fizetni, azt is, hogy az összevonás kapcsán sajnos 28 fő elbocsátásra került és, hogy
a járulékok az elmúlt időszakban csökkentek.
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Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja,
azzal a módosítással, amit a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolt. Egyetértenek
azzal, hogy a többi község maradjon bent, hiszen ezek a tanulók bejárnak, utánuk a
normatívát megkapják.
Baricska Jánosné képviselő előre bocsátja, hogy a határozati javaslatot nem tudja
támogatni. Ezt az előterjesztést egy anonim előterjesztő készítette, és nyílván nehéz
politikailag megmagyarázni, de politikai bosszút, illetve egy politikai koncepciós
eljárást tartanak a kezünkben. Ezt azért mondja, mert 2009 november 19-én
polgármester úr összehívta a 9 fideszes képviselőt és egy rövid kérdésére egy rövid
választ kellet adniuk. Mivel a Fidesz mellett maradtak az ő értékeit képviselve,
minden eszközt és minden módszert ki fog használni, hogy ellehetetlenítse őket, amit
Baranyi Ferenc volt kollega telefon történt beszélgetés során megerősített. Azt látja,
hogy most is politikai indítatásról van szó. Polgármester úr előszeretettel használja
Béres Miklós helynök úr által használt mondatot „a szeretet hatalma vagy a hatalom
szeretete”, amely egyértelmű ebben az előterjesztésben. Ezt azért is mondja, mert
már az alakuló ülésen azonnal, rögtön behozta a Borsodi Közszolgáltató Kft-nél a
10%-os létszámleépítést, 4 főnek az elengedését. Tudomása szerint le lett adva,
hogy kik azok a személyek, akiket el kell engedni. Majd nem telik el másfél hét,
megdől a teória, hogy gazdaságilag baj van a Kft-nél, hisz a volt ügyvezetőt magas
bérrel visszaveszik, majd következő testületi ülésen az ügyvezető mellé
cégvezetőként vissza kell, hogy vegyék. Ezt majd levették napirendről. Nyilván arról
szól, hogy hülyének nézi a lakosságot, a képviselőket. Most mi az igazság? Van
pénz, nincs pénz, stabil a Kft. vagy nem. Ez volt az első lépcső. A második lépcső az,
amikor a városi televízió ügyvezetőjét leváltja és leváltja Pusztai Zsoltot, megszünteti
a munkaviszonyát kifejezetten az Áderféle fórumnak a lejátszása miatt. Az volt az
egyetlen olyan igazi vád ellenük, de ezért a politikai hirdetésért fizettek. Nem tudja,
hogy polgármester úr rendezte-e a politikai hirdetését az önkormányzati
választáskor, úgy ahogyan ezt ők rendezték. Itt is az látszott, hogy politikai indítású a
döntése. Harmadik változat, amikor a finkei szociális otthont kérte az egyház.
Augusztustól ugye beszélt a püspök úrral is polgármester úr, akkor még vallásos hite
mellett úgy tett, hogy igen ez tárgyalási alapot képezhet, de ott is arról szól, hogy
csak az eskütételnél használja a bibliát. Tehát igaziból a szavát nem tartva elutasítja
„a szeretet hatalma, vagy a hatalom szeretete” itt is fellépett. Most újból kezükben
tartják ezt az átszervezést, és itt inkább azt, kelne mondani, hogy egy pár embert
szeretne kitenni. Ezzel kapcsolatosan a következő történik, a gazdasági részt
átszervezi a hivatalban, a köztisztviselői bér magasabb, mint a közalkalmazotti bér, itt
vannak költségei, és millió egy szakmai kérdést tette fel, de úgy gondolja, hogy ez
most csak egy szándéknyilatkozat. Azt majd később is fel lehet tenni, tehát ezt a
részét megoldják. A jól üzemelő iskolát most teljesen szétszedi. Nincs más a
háttérben csak az, hogy politikailag, akik nem polgármester úrnak az elméletével
értnek egyet és maradtak a fideszes értékítéleteik mellett, azokról van szó, és ezért
nem tudja támogatni ezt az előterjesztést. Azt kéri, hogy polgármester úr, ne a lakók
adózott pénzén elégítse ki a bosszúvágyát, és ne hozzon ilyen döntéseket. Jelenleg
az a legfontosabb, hogy a városban az árvízkárosultaknak a kárait rendezzék, a vis
maiorral számoljanak el. Ezt kellene előbbre vinni. Ha a környező településeket
nézik, például Szendrőt, Boldvát, ők már el is felejtették a vizet és minden rendben
van. Itt még sajnos még mindig azon dolgoznak, hogy mit, hogyan lehetne
terrorizálni. Tehát „a hatalom szeretetében, vagy szeretet hatalmában”.
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Polgármester legszívesebben azt mondaná, hogy „hahaha” erre az ömlengésre.
Nem tudja, hogy ebben az előterjesztésben hol van szó a Városi Televízióról, a
Szociális Szolgáltató Központról. Az anyagnak ő az előterjesztője és készítője is
azért nincs feltüntetve. Természetesen szakmai segítséget is igénybe vett a hivatal
dolgozói részéről, pontosan azért, mert az önkormányzatok egyre nehezebb
gazdálkodási körülmények között kell, hogy dolgozzanak és a jövő évben is egyre
nehezebb gazdálkodási körülmények között kellene tovább racionalizálniuk. Itt nem
lát neveket, senkit, azt látja, hogy a Városi Oktatási Központ átszervezésének az
előterjesztését tárgyalják, illetve a már nagyon régóta óhajtott városi kiskincstár
létrehozását. Az anyagban gazdasági egységek létrehozását javasolja a testületnek,
azt, hogy vonják össze önkormányzati szinten. Így nem fordulhat majd elő az például,
hogy a Városi Oktatási Központ igazgatója több 100 m függönyt Budapesten
vásároljon meg kb. 4-szeres áron ahelyett, hogy az edelényi üzletben rendelte volna
meg. Itt egy teljes racionalizálásról van szó. A februári testületi ülésen be fogja
bizonyítani, hogy ezzel az átszervezéssel az önkormányzat minimum 20 millió Ft
megtakarítást fog elérni. Erről van szó, és semmi másról. Nyilván ennek lesznek
következményei, a verseny mindenki számára adva van, bárki pályázhat majd és
majd a képviselő-testület dönt.
Antal Pál képviselő tudomása szerint a BAZ. Megyei Önkormányzat utolsó ülésén
döntött, hogy a kincstári gazdálkodást bevezeti. Kérdése, Baricska Jánosné
képviselő asszonyhoz, hogy ott hogyan szavazott? A megyei fenntartású
intézmények ugyanezt a kincstári gazdálkodást vezették be azért, hogy a
gazdálkodásuk jobb legyen.
Baricska Jánosné képviselő válaszként elmondja, hogy a megyei intézményeknél
van a számla, a gazdasági rész ugyan úgy marad, itt csak a szabad pénzkapacitás
beutalásáról van szó. A különbség ég és föld, itt másról van szó, arról hogy az
alkalmazottakat viszik be a polgármesteri hivatalba, és aki közalkalmazott volt, ott
köztisztviselő lesz és itt a számlákat megszüntetik. Vannak olyan feladatok, amit kint
a helyszínen kell intézni.
Polgármester elmondja, hogy a megyei önkormányzat által létrehozott kincstári
rendszert itt egy picit még erőteljesebbé teszik, és amelyre a képviselő-testület
sokkal jobban rá fog látni. Meggyőződése, hogy ezzel nem 20 millió Ft-ot fog
megtakarítani az önkormányzat, hanem minden valószínűség szerint ettől
lényegesen többet, amennyiben majd úgy döntenek, hogy ezt az átszervezést
megvalósítják.
A Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Humánpolitikai Bizottság részéről van egy
módosító javaslat, viszont előterjesztői módosító javaslatot kíván tenni, amely felülírja
a két bizottság javaslatát. Módosító javaslata az, hogy a határozati javaslat 3./ pontja
kerüljön ki, erről ne döntsenek, mivel még finomításokra, egyeztetésekre van
szükség, ebben a februári ülésen hozzák meg a végleges döntést.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
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Polgármester a bizottságok által előterjesztett módosító javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett elvetette.
Polgármester
a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 8 igen 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
242/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Edelény város gazdálkodásának, intézményrendszerének
átszervezése.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
forrásokkal való
racionális
gazdálkodás,
a működés
hatékonyságának
javítása,
konkrét
feladatkörök
átláthatóságának javítása, a minőségi ellátás és a pontos
költségelszámolás érdekében az alábbi határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló
költségvetési szerveket – a Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet kivételével - 2011. július 1. napjától
önállóan működő költségvetési szervekké kívánja
átalakítani. Az önállóan működő költségvetési szervek
gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya látja el.
Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal
mérje fel a változással érintett köztisztviselők és
közalkalmazottak létszámát, szakmai kapacitásaikat, az
átdolgozásra kerülő szabályozó dokumentumokat,
valamint készítsen részletes mérleget az esetleges
költségek és az elérhető megtakarítások összevetésével.
2. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola,
Intézmény
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Napköziotthonos Óvodát 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §
alapján szétválasztással 2011. június 30. napjával
megszünteti.
A szétválasztás különválással történik.
Képviselő-testület a megszűnő költségvetési szervek
jogutódjaiként „önállóan működő” költségvetési szerveket
hoz létre:
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a) A gimnáziumi, szakképző és általános iskolai
feladat ellátására 2011. július 1. napjával
intézményt alapít.
b) A napközi otthonos óvodai és bölcsődei feladatok
ellátására 2011. július 1. napjával intézményt
alapít.

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos végleges
döntés meghozatalához szükséges szakértői vélemény
elkészítéséhez keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy a
Hivatal az országos szakértői névjegyzékben szereplő
független szakértő személyére tegyen javaslatot.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kiválasztott
szakértővel
a
megbízási
szerződést
haladéktalanul kösse meg.
5. Képviselő-testület elrendeli, hogy készüljön előterjesztés
legkésőbb a Képviselő-testület 2011. februári ülésére az
intézményátszervezésre
vonatkozó,
végső
döntés
meghozatala céljából.
Határidő: azonnal, illetve 2011. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
14./ Napirendi pont tárgya:
Városfejlesztési Operatív Csoport létrehozásáról a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. keretei között
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 220./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy az operatív csoportot miért nem a
polgármesteri hivatalba van irányítva és miért a Kft-hez ?
Polgármester válasza az, hogy szerinte az előterjesztésből ez egyértelműen kiderül.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a tegnap tartott bizottsági ülésen mindenki
egyetértett azzal, hogy szükséges egy ilyen csoportnak a létrehozása. Az
előterjesztésből kiderül, hogy az előttük álló feladatok igénylik ezt.
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Látták, hogy az elmúlt időszakban nem minden működött megfelelően és talán
hosszútávon spórolhatunk is azzal, hogy ha van egy ilyen profi csapata az
önkormányzatnak, hiszen nem biztos, hogy minden esetben külsős szakértőket kell
igénybe venni egyes pályázat elkészítéséhez vagy a megírásához, vagy akár a
lebonyolításhoz. Hogy ez beválik-e, az idő eldönti el, de azt gondolja, hogy ezen az
úton mindenféleképpen el kell indulni.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

243/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Városfejlesztési Operatív Csoport létrehozásáról a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretei között
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ jóváhagyja
egy
4
fős
létszámkerettel
működő
Városfejlesztési Operatív Csoport létrehozását a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretei között,
2./ a
Csoport
működéséhez
szükséges
költségvetésén keresztül biztosítja,

bérköltséget

3./ felhatalmazza a polgármestert a feladatvégzéshez, és a
pénzeszközátadáshoz
szükséges
szerződés
előkészítésére, és aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője

15./ Napirendi pont tárgya:
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum létszámának
emelése Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 221./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának
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Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez egy korábbi
döntésnek a következménye, amikor a Borsodi Közszolgáltató Kft-nél működtetett
vendégházat és a rakacai önkormányzati üdülőt 2011 január 1-jétől működtetésre
átadják a Művelődési Központnak
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

244/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum létszámának emelése
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
televízió feladatainak ellátása miatt jelentkező többletfeladatok
ellátására a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy
Árpád Múzeum engedélyezett létszámát 2 fővel megemeli, az
intézmény létszámát 2011. január 1. napjától 16 főben határozza
meg.
Elrendeli a létszámváltozás költségvetési rendeletben történő
átvezetését.
Határidő:
Felelős :

20011. január 01.
Művelődési Központ igazgatója, polgármester

16./ Napirendi pont tárgya:
Személyi kérdés
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 222./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést illetően elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnöke az előterjesztő, a szót átadja Vattay Béla bizottsági elnöknek.
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést
mindenki írásban megkapta, amely arról szól, hogy a Pénzügyi Bizottság Szervezet
és Működési Szabályzata alapján javaslatot tesz a polgármester jutalmazására az
elmúlt időszakban végzett munkájának elismerése jeléül. Megkérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatosan van- e valakinek kérdése?
Baricska Jánosné képviselőnek módosító javaslata a határidőre vonatkozik, azt
javasolja, hogy a vis maiorral való elszámolást követő hónapban legyen kifizetve a
jutalom.
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Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester bejelenti, hogy a személyét érintő döntésnél a szavazásban nem
kíván részt venni.

Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Baricska Jánosné képviselő
módosító javaslatát szavazatra bocsájtja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen 6 nem szavazattal 2 tartózkodás
mellett – Molnár Oszkár polgármester a szavazásban nem vett részt – elutasította.
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a lakosság tájékoztatása végett
az előterjesztés határozati javaslatát felolvasta, majd ezt követően elfogadását
szavazásra bocsátotta.
Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett – Molnár Oszkár polgármester a szavazásban nem vett részt elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

245/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Személyi kérdés
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Molnár Oszkár Polgármester Urat az elmúlt időszakban és
az árvízi védekezés során végzett eredményes munkájának
elismerése jeléül, 3 havi illetményének megfelelő összegű
jutalomban részesíti.
Fedezetét a 2010. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Vattay Béla Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az ülés vezetését átadja
polgármesternek.
17./ Napirendi pont tárgya:
A 183/2010.(XI.24.) számú, valamint a 185/2010.(XI.24.) számú önkormányzati
határozatok módosításáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 223./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
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Baricska Jánosné képviselő kérdése, - mivel ez a határozat a szociális otthonnal
kapcsolatos átadások körülményei között született, - hogy történt-e tárgyalás a
Görög-Katolikus Egyházzal?
Polgármester válasza, hogy igen, már beszélt az illetékesekkel.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta,
majd meghozta az alábbi határozatot:
246/2010.(XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

A 183/2010.(XI.24.) számú, valamint a
185/2010.(XI.24.)
számú
önkormányzati
határozatok módosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
183/2010.(XI.24.) számú, valamint a 185/2010.(XI.24.)
számú
önkormányzati
határozatokban
megjelölt
2011. február 4. napjára módosítja.
határidőket
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármestert – mivel a mai ülés év utolsó testületi ülése, - ezúton szeretne a
képviselőtársai nevében a város minden lakójának jó szilveszteri mulatságot és
nagyon boldog békés, eredményekben gazdag új esztendőt kívánni.
Ezt követően polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyet érintő
napirend tárgyalására kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a
képviselő-testület zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr.Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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