EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. június 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1./ A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról
2./ ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítéséről
3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft Alapító Okirat módosításáról
4./ A védőnői szolgálat jövőbeni működtetéséről szóló 142/2012.(VI.20.) határozat
módosításáról
5./ A 3. számú Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről szóló 132/2012.(V.31.)
határozat módosításáról
6./ A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló
261/2011.(XII.14.) határozat módosításáról szóló 138/2012.(IV.20.) határozat
módosításáról
7./ Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzésének engedélyezéséről

E d e l é n y, 2012. június 27.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Sztankóné Sándor Ibolya képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
169./ előterjesztésnél:

Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

170./ és 173./ előterjesztésnél:

Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 10 fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülésre felvenni a 173./
sorszámú előterjesztést, amely a Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzésének engedélyezéséről szól.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a módosítással együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjainak
elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt - 10
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő támogatásáról
Előadó: polgármester
2./ ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítéséről
Előadó: polgármester
3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft Alapító Okirat
módosításáról
Előadó: polgármester
4./ A Védőnői Szolgálat jövőbeni működtetéséről szóló
142/2012.(VI.20.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
5./ A 3. számú Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről szóló
132/2012.(V.31.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
6./ A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló 261/2011.(XII.14.) határozat módosításáról szóló
138/2012.(IV.20.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
7./ Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzésének
engedélyezéséről
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előtrjesztés határozati javaslatának I-es alternatíváját javasolja
elfogadásra.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
a bizottság véleményét ismertetve elmondja, hogy szavazáskor a bizottság mindkét
alternatívánál 1 igen és 2 tartózkodás mellett döntött, vagyis egyik sem kapta meg a
többséget.
Korbély Györgyi Katalin Humánpolitikai Bizottság tagja, - a bizottság elnökének
távollétében – ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint mindkét
alternatívánál két tartózkodás volt a szavazáskor.
Virág Tamás képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy a II-es alternatíva
elfogadását támogassa, 3 millió forint összeggel, amit az előző ülésen a
szakosztályvezető kért. Azért kéri, hogy ezt az alternatívát támogassák ezzel az
összeggel, mert gyakorlatilag ettől függ a labdarúgás léte, ugyanis, ha nem
szavazzák meg a 3 millió forintot, akkor meg fog szűnni a labdarúgó szakosztály,
mert nem tudják finanszírozni az őszi szezont. Edelényben a labdarúgó szakosztály
1921 óta működik, és úgy érzi, hogy ez a szakosztály megérdemli a támogatást, úgy
az elismerést mindenki, aki ott tevékenykedik. Érvként hozza fel azt, hogy a sportnak
a támogatása alapvetően önkormányzati feladat. Másik érve, hogy a sport éppúgy a
kultúra része, mint a közművelődés. Ha a közművelődésre a város minden zokszó
nélkül el tud költeni 100 millió körüli összeget, akkor 3 millió forintot meg kell, hogy
érjen a városnak, hogy sportot támogassák, hogy ez a nagyon régi hagyományokkal
és eredményekkel büszkélkedő szakosztály, illetve egyesült fennmaradhasson.
Azt kéri, szavazzák meg a II-es alternatíva elfogadását 3 millió forint támogatással
azért, hogy életben maradhasson. Hogy honnan vegyék el a 3 millió forintot? Megkéri
polgármester urat és a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy tekintsék át, honnan lehet
elvenni, de arányosítani kell, mert az egyik oldalon tudnak adni 100 milliót, a másik
oldal pedig a létéért küzd.
Polgármester – mivel több kérdés, vélemény nem volt, - a vitát lezárja.
Alapvetően egyetért képviselő úr szándékával, és csak néhány pontosítást tesz az
elmondottakhoz. Képviselő úr konkretizálta, hogy a sport önkormányzati feladat,
melyet azzal egészít ki, hogy önkormányzati feladat is, de nem csupán
önkormányzati. Szerinte nem szerencsés összemosni a kultúrát és a sportot, és hogy
100 millió forint-e a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum költségvetése, látni
kellene, hogy mennyi. A könyvtárat kötelező működtetni a városban, ez alól nem
lehet kibújni. Azt gondolja, az, hogy a Művelődési Központ üzemel, ez is alapvető
érdeke a településnek, az pedig hab a tortán, hogy van egy tájház-együttes, amit
múzeumnak hívnak, ahol éppen most folyik egy elég komoly felújítás. Tehát ezzel
nem szerencsés összemosni, de ezektől függetlenül a képviselő úr által elmondott
érvekkel egyetért.
Van további átgondolásra váró dolog ebben a témában, és éppen a mai napon
találkozott, illetve beszélt Gergely Zsolt úrral, aki a kastély-projektet koordinálja,
irányítja. Amit tudnak, hogy a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága benyújtotta a
kastélysziget II. ütemére a pályázatát. Az I. fordulón túl vannak, illetve hiánypótlásra
szólította fel az irányító hatóság, mely hiánypótlást a mai napon teljesítette a
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága.
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A pályázatukban benne van az az önkormányzat által elvárt összeg, amely a
sporttelep ellenértéke, tehát ez volt a hiánypótlás tárgya is.
A labdarúgás támogatása politikai kérdés, ami miatt senki ne gondoljon semmi
rosszat, ez tiszta várospolitikai kérdés, hogy van-e labdarúgás a településen. Nem
kérdés, kell, hogy legyenek labdarúgó csapataik egy ilyen múltra visszatekintő
egyesületnél, hiszen a felnőtt csapat mellett ott az IFI-csapat, az U16-os, akik a
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület keretén belül működnek, az U7-U9-U11-U13,
amely csapatok a „Bendegúz” keretében működnek, más költségvetésből, jellemzően
pályázati forrásból biztosítják a működési költségeiket a kisgyermekek részére. Tehát
azt gondolja, nincs mese, kell a labdarúgás, annál is inkább, mert nem kerülhetnek
olyan helyzetbe, hogy ha felépül az új sporttelep a közeljövőben, akár 2013-ban,
vagy 2014-ben, ne legyen labdarúgó csapat. Azt gondolja, hogy ilyen helyzetbe nem
kerülhet a város. Tudja, hogy rendkívül nehéz és kellemetlen, mert pénzügyileg
rosszul állnak, és azt gondolja, kiváló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságuk van, mert a
pénzügy-szakmai érvek mentén hozta meg azt a döntését, hogy nem támogatja a
további forrás odaítélését a labdarúgó csapat részére. Ennek ellenére azt kéri a
képviselő-testülettől, hogy kapjon támogatást a labdarúgó szakosztály, mert nem
maradhat Edelény városa labdarúgás nélkül, és főleg az előbb elmondott indok miatt
nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy lesz egy szép új sporttelepük és nem lesz
hozzá focicsapat. Az nem kérdés és teljesen mindegy, hogy 100 ezer forintról, vagy 3
millió forintról beszélnek, mert 100 ezer forint sincs és 3 millió sem, viszont a
labdarúgó szakosztály ennyiből tudja az őszi idényt végigvinni. Az sem kérdés
számára, hogy az eredeti igénynek megfelelően 3 millió forint kerüljön a határozati
javaslat II-es alternatívájának kipontozott részébe.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának I.
alternatívájának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elvetette.
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés II. alternatívájának elfogadását
azzal, hogy a kipontozott részre 3 millió forint kerüljön.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta,
majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
szakosztályának kiegészítő támogatásáról

labdarúgó

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó
szakosztályának kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
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1./ A Képviselő-testület a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
labdarúgó szakosztályát az Edelény Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelet 9. melléklet I/3. sorában szereplő támogatási
összegen felül 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a 2012. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza
kiegészítő támogatás biztosításáról
aláírására.

a polgármestert a
szóló megállapodás

3./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a labdarúgó
szakosztály
2011-2012-es
bajnokságban
nyújtott
teljesítményéért. Munkájukhoz további sok sikert kíván.
Határidő: 2012. június 30. a megállapodás megkötésére,
illetve 2012.12.31.
Felelős: polgármester
Melléklet a 156/2012.(VI.27.)
határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzat, Edelény István király útja 52.
(képviseli: Molnár Oszkár polgármester) továbbiakban Támogató,
másrészt a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, Edelény Egres út 21. (képviseli:
Hegedűs Róbert elnök) továbbiakban Támogatott között önkormányzati támogatás
felhasználására.
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …… Ft, azaz …… forint
vissza nem térítendő támogatást biztosít a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
részére.
2) Támogatott nyilatkozik, hogy Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló
12/2005. (II.28.) számú rendeletében foglaltakat ismeri, és azt elfogadja.
3) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.
4) A támogatott vállalja, hogy az 1) pontban jelölt összeget az alábbi célokra
fordítja:
Labdarúgó szakosztály működtetésére:




Nevezési díj, játékengedélydíj, sportorvosi díj és egyéb adminisztratív
jellegű díjakra;
Játékvezetői díjakra (felnőtt és 3 utánpótlás csapat);
Utazási költségekre (négy csapatra vonatkozóan);
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Sportfelszerelések
beszerzésére.

(cipők,

labdák,

mezek,

technikai

eszközök)

5) A megállapodó felek rögzítik, hogy a Támogatott az előző évi támogatással
elszámolt, s azt a Támogató elfogadta.
6) A támogatás folyósítása az alábbi ütemezés szerint történik:


júliusban a testületi döntést követően







augusztusban 03-ig
szeptember 03-ig
október 03-ig
november 03-ig
december 03-ig

………….. Ft.
………….. Ft.
………….. Ft.
………….. Ft.
………….. Ft.

7) Támogató a 6) pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a támogatást
átutalással teljesíti Raiffeisen Banknál vezetett 12037805-00159882-00100006
számú számlára.
8) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 4.) pontban megjelölt célokra
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2013.
január 31-ig részletes, írásbeli elszámolást készít a Polgármesteri Hivatal
részére a 4.) pontban foglalt megosztás szerint. Az elszámolás alapját képező
bizonylatokat, dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési határidőn
belül bármikor ellenőrizheti a Polgármesteri Hivatal útján.
9) Támogató jogosult a 4.) pontban foglalt cél megvalósulását a Polgármesteri
Hivatal megbízott képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni.
10) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy
a felhasználás nem felel meg a 4.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás
teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul.
11) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a sportegyesület ezen szerződés
valamely pontját nem teljesíti, úgy a Támogató a támogatás folyósítását
felfüggesztheti, illetve súlyosabb esetben megszüntetheti.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
szabályai irányadóak.
Edelény, ……………….…..…..…..

………………………………
támogató cégszerű aláírása

Edelény, ……….……………………..

……..……..…………………
támogatott
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2./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Virág Tamás képviselő az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőséget nagy
dolognak tartja, és szerinte Edelény fejlődésére vonatkozóan pozitív hatással lesz,
ha megvalósul. Megkérdezi Csabai Gyula bizottsági elnököt, mint előterjesztőt, hogy
miért került ki a célok közül a Császta hegyre kivezető út megépítése? Tekintettel
arra, hogy amikor leültek egyeztetni, hogy ki, mit szeretne, az Edelényi Hegyek
Közössége elsődleges célként - a szőlősgazdák céljaként – az útnak a
megvalósítását tekintette legfontosabbnak. Ha az a válasz, hogy a projekt nem
engedi, akkor azt nem fogja elfogadni, mert engedi bizonyos feltételek mellett, és
alapvetően az út az, amely a további fejlődést meg fogja határozni. A hegyre
rengetegen járnak ki és az útnak a megépítése nemcsak a szőlősgazdák érdeke,
hanem Edelény város érdeke is. A szőlősgazdák nem kértek olyat ebben a
projektben, amit nem lehetne megvalósítani, ami nem lenne jogos, és úgy gondolja,
hogy nem egyéni célokat kértek. Szeretné, ha a célok felsorolása kiegészülne az
útnak a megépítésével, mert hogyan tudná megmagyarázni a gazdáknak, hogy az,
ami nekik fontos, nem fog megvalósulni ilyen projektnél. Azt meg tudja magyarázni,
hogy a „História-völgynél” a 700 millió forintos pályázatban nem voltak benne, nem
élvezték annak a hatását, holott az edelényi Császta szőlőhegy gazdái olyan dolgot
tettek összefogásból, amit mások a térségben az elmúlt 30 évben nem. Most azt
látja, hogy az érdekeik nincsenek figyelembe véve. Az a kérése, hogy az anyag úgy
legyen elfogadva, hogy abban szerepel a Császta szőlőhegyre vezető út, ami
pontosan 3 km, mert az önkormányzat 800 m-t megcsináltatott 3 éve, most pedig 400
m-t a vis maior terhére, tehát 3 km utat kellene megépíteni, és nem hiszi, hogy nem
lehetne, mert mit ér az épített érték akkor, ha nincs út. A másik, hogy eddig tudtak
előzetesen megbeszélni dolgokat, és rögzítették, hogy kinek mi az igénye, és ha van
változás, akkor elvárta volna, hogy közlik vele.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
elnöke, mint előterjesztő elmondja, hogy nincs azzal semmi baj, ha képviselő úr
felteszi a kérdését, hiszen ha ütköztetik a véleményeket, abból még sosem volt
probléma, legfeljebb parázs vita, de bízik benne, hogy a végén olyan megoldás
születik, ami mindenki számára megnyugtató lesz. Azt gondolja, beemelhetik az
előterjesztésbe az utat, viszont, amit az előzetes egyeztetéseken beszéltek, és arról
szó is volt, hogy maga a pályázat támogat utat, de nem akkora mértékben és nem
akkora súllyal, mint ahogy esetlegesen arra az útra szükség lenne. Annak idején,
amikor egyeztettek erről, abban maradtak, hogy megpróbálják megkerestetni az
önkormányzatnál azokat a terveket, amelyek erre az útra annak idején készültek, de
már akkor is egy szűk körben ki-ki felhasználva saját kapcsolatait, és számokat kérve
odajutottak, hogy minimum 100-120 millió forint lenne ennek az útnak a kialakítása.
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Jegyző úr jelezte, hogy megvannak ezek a tervek, és ebben 200 millió forintos
összeg szerepel. Ha megnézik, hogy maga a megpályázható összeg 500 millió forint
és 200 millió forintért megépítik csak az utat, és az egyéb attrakciókról még nem is
ejtettek szót, akkor azt gondolja, hogy nagy valószínűséggel ez a történet nem lesz
életképes. Mindemellett természetesen igazat ad képviselő úrnak, hogy ezeket a
megépített kulturális örökségeket, illetve attrakciókat valamilyen úton-módon
normálisan megközelíthetővé kell tenni.
Elmondja, hogy az EU 2013-as tervezési időszakában még lesznek olyan
pályázatok, amelyek kifejezetten utakra vonatkoznak és sokkal könnyebb úgy
pályázni egy meglévő attrakció mellé, mint jelen esetben azzal a konstrukcióval,
amiről beszéltek. Természetesen támogatja, hogy emeljék be az utat, és ha azt
mondja a képviselő-testület, hogy támogatja ezen a pályázati kiíráson a részvételt,
akkor a már elkezdett egyeztetéseket tovább konkretizálják. Nézzék meg, hogy mi
mennyibe kerülne, belelfér-e ez a történet, vagy nem, de ebben a pillanatban azt
gondolja, és vállalja is a véleményét a nyilvánosság előtt, hogy 200 millió forintért
nem tudják oda megépíteni az utat egy 500 millió forintos pályázaton, mert akkor
azok az attrakciók, azok az épített kulturális örökségek, amik egyébként a
pontszámban és súlyozásban jóval többet jelentenek a pályázatban, mint maga az
út, akkor azok nem kapnak ebben helyet, és ezáltal a pályázat sikerességét is
veszélyeztetik.
Megismétli, hogy támogatja azt, hogy emeljék be az utat, és nem bánja, hogy ez a
kérdés felmerült, mert valóban szó volt erről az egyeztetésen, de azt is látni és tudni
kell, hogy rengeteg finomítás vár erre a történetre.
Itt tulajdonképpen azt mondja ki a képviselő-testület, hogy vegyenek részt ezen a
pályázaton, amely 100 %-ban támogatott, és ha nyernek, akkor nagy
valószínűséggel egy forintjába sem kerül az önkormányzatnak, viszont el kell indulni
valahol, és még jó néhány egyeztetés szükséges a projekt tekintetében.
Polgármester a város lakosságának tájékoztatása végett elmondja, hogy ez az
előterjesztés egy pályázat előkészítéséről szól, amely turisztikai attrakciók
létrehozására került kiírásra, mely pályázati lehetőség nagyon rövid ideig lesz nyitva,
nyílván a források relatív szűkössége miatt, illetve a várható nagyszámú pályázat
miatt. A Miskolci Apostoli Exarchátus, az Edelényi Görög Katolikus Egyházközösség,
a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola és az Edelényi Hegyek Közössége
és Edelény Város Önkormányzata alkotná azt a konzorciumot, amely benyújtaná ezt
a pályázatot. A pályázattal kapcsolatos egyeztetésen részvevők véleménye nyomán
kialakult a megvalósítani kívánt projektcélok, melyek a következők lennének:
- Borsod megye névadója, a „Borsodi Földvár” korhű felújítása és alkalmassá
tétele nagyobb számú látogatókat vonzó rendezvények lebonyolítására
- Edelény város központjában a Görög Katolikus Egyházközösség meglévő
épületében bemutatóterem létesítése egyház gyűjtemények számára
- Ifjúsági zarándokhely, szálás és közösségi tér kialakítása a Császta szőlőhegy
központi részén a volt Lónyay-ház alapjain
- A Császta szőlőhegy központi része vízellátásának biztosítása
- Az uradalmi pince előterének helyreállítása, bor- és szőlőkultúrával
kapcsolatos kiállításra való alkalmassá tétele
- Szabadtéri színpad nézőtérrel megépítése központi rendezvények céljára
- Lovarda létrehozása a nemzeti alaptanterv lovas-oktatásához, illetve az
„EuroHorse” nevű lovas-útvonalhoz kapcsolódóan
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Tehát ezek lennének a pályázat keretében megvalósítandó projektcélok, melyből
hiányolja Virág Tamás képviselő úr a Császta hegyre vezető út megépítését.
Ezt követően megkérdezi, hogy van-e további kérdés, vélemény.
Virág Tamás képviselő örül, hogy meg lett az útnak a terve, amelynek meg kell nézni
a műszaki tartalmát, de véleménye szerint ez közel sem kerül 200 millió forintba,
hiszen a 4,5 km-es útból megvalósult több, mint 1 km. Úgy emlékszik, hogy amikor 3
éve elkészítették ezt az utat, vagyis 800 m-t, az 12 millió forintba került. Szerinte
kicsit túlzás az a 200 millió forint, de a mai árakhoz viszonyítva még a 100 millió forint
is. Úgy gondolja, hogy az egyeztetések eredményeként valamilyen
kompromisszumot kell, hogy kössenek, de a javaslatba be kell venni, és szerinte az
útépítést lehet szakaszolni is. Mindez az érdekek harca, a szőlősgazdáké, és
másoké.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy ő nem harcnak tekinti, hanem a pályázat elején járva ütköztetnek
véleményeket. Ezzel nincs probléma, vegyék be az utat, de örül, hogy változott
képviselő úr véleménye az előzetes egyeztetésekhez képest, hiszen annak idején
személy szerint is azt a javaslatot tette, hogy ha csak szakaszosan tudnak
megépíteni valamit, mert az fér bele, akkor csinálják meg úgy, viszont felesleges itt
erről vitatkozni, mert még nem ismerik, nem látják a költségeket.
Előterjesztői javaslata, hogy a megvalósítani kívánt célok közé a Császta szőlőhegy
felé vezető út felújítása kerüljön be.
Polgármester : Számára úgy tűnik, hogy ez a pályázat egy jó lehetőség arra, hogy a
város különböző pontjain relatíve komoly fejlesztéseket tudjanak végrehajtani. A
Császta szőlőhegyre vezető út megépítése valóban évtizedes kérése a
szőlősgazdáknak. Úgy gondolja, hogy a közmunka-program keretében elég jó
minőségben sikerült megépíteni a Sápi, Ludmilla szőlőhegyekre vezető utakat, de
nyílván a Császta szőlőhegy – nem lenézve más szőlőhegyet – egy picit más, mint a
többi, hiszen a szőlőhegyek között a legnagyobb, és a legtöbb szőlősgazda termeszt
szőlőt, ezen kívül azt az utat zúzottkövezéssel nem szerencsés megoldani. Mivel
ennek a projektnek a tervezési szintjénél járnak, Virág Tamás képviselő úr
véleménye mellé áll, ugyanis nem tudják a különböző projektelemek tényleges
költségeit. Az, hogy készült 3 évvel ezelőtt egy terv erre az útra, annyi
költségvetéssel, az egy dolog, de hogy ténylegesen mennyiből lehet megvalósítani,
más kérdés. A következő hetekben ki fog derülni, hogy azt az utat ténylegesen
mennyiből lehet megépíteni, hiszen a 3 évvel ezelőttihez képest azt a körülményt
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar építőipari cégek olyan hiányt
szenvednek megbízásokból, hogy minden valószínűség szerint olcsóbbak lesznek,
mint a 3 évvel ezelőtti árak voltak. Azt javasolja, hogy a projektelemek közé emeljék
be a Császtára vezető út megépítését, és majd meglátják, ha ténylegesen
kidolgozásra kerül minden egyes projektelem költségvetése, hogy hol tartanak, mi
az, amin szűkíteni kell, mit az, amit ki kell hagyni belőle, és akkor majd lehet
vitatkozni.
A bizottság elnöke által javasolt módosító indítványt támogatja.
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Vártás József jegyző jelzi, hogy elnök úr által hivatkozott projektelemek felsorolása
az előterjesztésben szerepel, mely projektcélokat javasolja beemelni a határozati
javaslatba, kiegészítve az útépítéssel.
Polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön
be a határozati javaslat 1. pontjába a következő szövegrész:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
- Borsod megye névadója, a „Borsodi Földvár” korhű felújítása és alkalmassá
tétele nagyobb számú látogatókat vonzó rendezvények lebonyolítására
- Edelény város központjában a Görög Katolikus Egyházközösség meglévő
épületében bemutatóterem létesítése egyház gyűjtemények számára
- Ifjúsági zarándokhely, szálás és közösségi tér kialakítása a Császta szőlőhegy
központi részén a volt Lónyay-ház alapjain
- A Császta szőlőhegy központi része vízellátásának biztosítása
A következő projektelemet pontosítva a következőképpen javasolja elfogadni:
- Az uradalmi pince előterében az uradalmi borház eredeti állapotban történő
megépítése, helyreállítása, bor- és szőlőkultúrával kapcsolatos kiállításra való
alkalmassá tétele
- Császta szőlőhegyen szabadtéri színpad nézőtérrel megépítése központi
rendezvények céljára
- Lovarda létrehozása a nemzeti alaptanterv lovas-oktatásához, illetve az
„EuroHorse” nevű lovas-útvonalhoz kapcsolódóan, tovább
- Császta szőlőhegyre vezető út aszfalttal történő megépítése
A projekt-elképzelések alapján kifejezi azon szándékát, hogy konzorciumi
formában pályázatot kíván benyújtani az ÉMOP-2.1.1./B-11 jelű pályázati
kiírásra.
A fenti módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „ÉMOP2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítéséről” előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a:
-

Borsod megye névadója, a „Borsodi Földvár” korhű
felújítása és alkalmassá tétele nagyobb számú látogatókat
vonzó rendezvények lebonyolítására
- Edelény város központjában a Görög Katolikus
Egyházközösség meglévő épületében bemutatóterem
létesítése egyház gyűjtemények számára
- Ifjúsági zarándokhely, szálás és közösségi tér kialakítása a
Császta szőlőhegy központi részén a volt Lónyay-ház
alapjain
- A Császta szőlőhegy központi része vízellátásának
biztosítása
- Az uradalmi pince előterében az uradalmi borház eredeti
állapotban történő megépítése, helyreállítása, bor- és
szőlőkultúrával kapcsolatos kiállításra való alkalmassá
tétele
- Császta szőlőhegyen szabadtéri színpad nézőtérrel
megépítése központi rendezvények céljára
- Lovarda létrehozása a nemzeti alaptanterv lovasoktatásához, illetve az „EuroHorse” nevű lovas-útvonalhoz
kapcsolódóan, tovább a
- Császta szőlőhegyre vezető út aszfalttal történő
megépítése
projektelképzelések alapján, konzorciumi formában pályázatot
kíván benyújtani az ÉMOP-2.1.1./B-11 jelű pályázati kiírásra.
2. Képviselő-testület egyetért a konzorcium létrehozásával,
vállalja annak vezető szerepét és segíti a pályázat mielőbbi
benyújtását, illetve megvalósítását a részletes kidolgozást
követően.
3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a
pályázat költségvetésének kidolgozását és a pályázat
részletes előkészítését, és bemutatását.
Határidő: pályázat benyújtásának határidejét
megelőző 15. nap
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft Alapító Okirat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosításáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosításáról” szóló előterjesztést, az alábbi
határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítását 2012. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
jóváhagyja:
a) Az Alapító Okirat 1.5 pontjában szereplő „A társaság
telephelye: 3780 Edelény, István király útja 46.”
szövegrész helyébe „A társaság telephelye: 3780
Edelény hrsz 1188/1.” szöveg lép.
b) A Képviselő-testület az a) pontban szereplő, Edelény
Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 3780
Edelény, 1188/1 hrsz alatti ingatlant a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) és (16)
bekezdése alapján közfeladat ellátása céljából ingyenes
használatba adja a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
részére.
c) Az „1.6. A társaság tevékenységi körei:” pontban
szereplő „36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás „
tevékenység számát, és megnevezését törli az Alapító
Okiratból.
d) Az Alapító Okirat „2.2. Az ügyvezető” pontján belül a
2.2.2 alpont a jelenleg hatályos szövegtartalmat követően
a
következő
szövegrésszel
egészül
ki:
„Az
összeférhetetlenségi rendelkezések alól felmentést az
alapító hozzájárulásával adhat.”
2. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosított Alapító Okiratának
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
13

3. Képviselő-testület utasítja a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a nyilvántartásban
történő átvezetése iránt a szükséges intézkedést tegye meg
a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál.
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működtetéséről szóló
131/2012.(V.31.) határozat 7. pontja érvényét veszti.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: polgármester, ügyvezető

4./ Napirendi pont tárgya:
A védőnői szolgálat jövőbeni működtetéséről szóló142/2012.(VI.20.) határozat
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Védőnői szolgálat működéséről
szóló
142/2012.(VI.20.) határozat módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „A Védőnői szolgálat működéséről szóló
142/2012.(VI.20.)
határozat
módosításáról”
című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Képviselő-testület a 142/2012.(VI.20.) határozat 1. és 2.
pontjában szereplő „2012. július 1. napjától” szövegrészt
„2012. augusztus 1. napjától” szövegre módosítja, mely
időponttól a védőnői szolgálatot a Szociális Szolgáltató
Központ intézményegységeként működteti.
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2. Képviselő-testület elrendeli a 142/2012.(VI.20.) határozattal módosított alapító okirat, és kiadott módosító okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését azzal,
hogy a változások bejegyzése 2012. augusztus 1.
napjával hatályosuljon.
Határidő: 2012. augusztus 1.
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:
A 3. számú Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről szóló 132/2012.(V.31.)
határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 3. számú Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről
szóló 132/2012. (V.31.) határozat módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „3. számú Gyermek-háziorvosi körzet
helyettesítéséről szóló 132/2012. (V.31.) határozat
módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Képviselő-testület a 132/2012. (V.31.) határozatát
módosítja, mely alapján a határozat 1. melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
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2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a határozat melléklete szerinti
pályázati kiírás megjelentetését az Egészségügyi
Közlönyben.
Határidő:

1. pont: azonnal,
2. pont: Egészségügyi Közlöny részére történő
megküldés 2012. július 9.
Felelős: polgármester

Melléklet a 160/2012. (VI.27.) határozathoz
„1. melléklet a 132/2012. (V.31.) határozathoz
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A 3. SZÁMÚ GYERMEK-HÁZIORVOSI KÖRZETRE
„A pályázat meghirdetője: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(3780 Edelény, István király útja 52.)
Munkahely és munkakör megnevezése:
• 3. sz. gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel gyermek
háziorvos
• vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal
kötött szerződésben rögzített feltételek szerint
• a központi ügyeleti szolgálat működtetésében történő részvétellel
Pályázati feltételek: A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendeletben, valamint a
313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben előírt feltételek
megléte
Pályázathoz csatolandó:
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány
• igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt képviselő-testületi
ülésen kéri
Juttatások, egyéb információk: a gyermek háziorvosi körzet működtetéséhez az
Edelény István király útja 65. szám alatti rendelő
biztosított
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap
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A pályázat elbírálása: a pályázatot Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a benyújtást követő 60 napon belül
Az állás az elbírálást követő hónap 1. napjától tölthető be.
További információ Molnár Oszkár polgármestertől kérhető a 48-524 100
telefonszámon
Pályázati cím: Edelény Város Polgármestere 3780 Edelény István király útja 52.
A borítékra kérjük ráírni:”pályázat házi gyermekorvosi állásra”.

6./ Napirendi pont tárgya:
A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló
261/2011.(XII.14.) határozat módosításáról szóló 138/2012.(IV.20.) határozat
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának
meghatározásáról szóló 261/2011.(XII.14.) határozat
módosításáról szóló 138/2012.(VI.20.) határozat
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
138/2012.(VI.20.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a

A 138/2012.(VI.20.) határozat címében, és a határozat
szövegében szereplő „261/2011.(XII.14.)” szövegrész helyébe a
„262/2011.(XII.14.) szöveg lép.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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7./ Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához pontosítást tesz. Javasolja,
hogy a határozati javaslat első mondatának elejére kerüljön be „Edelény Város
Önkormányzatának” szövegrész.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
Polgármester a módosítással
javaslatának eflogadását

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2012.(VI.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzésének
engedélyezéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról 368/2011.(XII. 21.) számon elfogadott
Kormányrendelet 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
hozzájárul a beszerzéshez szükséges összeg (378 eFt) az
intézmény
2012.évi
költségvetésében
történő
átcsoportosításához, valamint engedélyezi a Szociális
Szolgáltató Központ részére a burgonyakoptató beszerzését.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: polgármester
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Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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