EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.)
megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési eszközök
módosítása során
2. TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú – Multifunkcionális nemzetiségi módszertani,
oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása – tárgyú
pályázat benyújtásáról
3. Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
4. „Szökőkút kialakítása a Hősök terén” tárgyú beruházás megvalósításáról
5. Az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jogokkal
kapcsolatos nyilatkozattételről

E d e l é n y, 2014. április 11.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 11-én
a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli
nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély
Györgyi Katalin, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné Zsigrai
Erika
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő,
Vattay Béla alpolgármester

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné, Lázár István, Virág Tamás képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 8 fő jelen van.
Értesülése szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem ülésezett, ezért kéri jegyző
úr törvényességi véleményét, hogy így tarthatnak-e ülést.
Vártás József jegyző: Igen, tarthatnak ülést.
Polgármester ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint:
1. Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési
eszközök módosítása során
Előadó: polgármester
2. TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú – Multifunkcionális nemzetiségi módszertani,
oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása –
tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
3. Közbiztonság növelését szolgáló
vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester

térfigyelő

rendszer

kiépítésére

4. „Szökőkút kialakítása a Hősök terén” tárgyú beruházás megvalósításáról
Előadó: polgármester
5. Az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
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Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 8 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési
eszközök módosítása során
Előadó: polgármester
2. TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú - Multifunkcionális nemzetiségi módszertani,
oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása –
tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
3. Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer kiépítésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
4.

„Szökőkút kialakítása
megvalósításáról
Előadó: polgármester

a

Hősök

terén”

tárgyú

beruházás

5. Az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
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Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési eszközök
módosítása során
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 41./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Döntés környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési
eszközök módosítása során
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint kidolgozásért
felelős szerv, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 3.§ előírásai
alapján megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítása során
környezeti hatásvizsgálat szükségességéről szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város hatályos Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési
Szabályzatának elhatározott tervezett módosítása beletartozik a
Korm.rendelet 1. § (3) bekezdés szerinti „a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe”, mivel a
hivatkozott bekezdés b) pontja szerinti „a (2) bekezdésbe tartozó terv,
illetve program kisebb módosítására kerül sor”.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész
2. Településrendezési eszközeink tervezett módosítása során a 0108/16 hrszú Edelényi Nőszirmos Természetvédelmi Terület övezeti besorolása nem
kerül módosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3. A Korm.rendelet 4. §-ának előírásai alapján, megerősítve a Korm.rendelet
3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős
közigazgatási szervek kikért véleményével a hatáskörükbe tartozó
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően, a településrendezési eszközök tervezett módosítása során jelentős környezeti hatás
nem várható, így környezeti vizsgálat elvégzése nem szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.

Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
településrendezési eszközök felülvizsgálatának eljárása során a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a határozatot az Állami
Főépítésznek, illetve az érdekelt államigazgatási szerveknek tájékoztatás
céljából megküldje.
Határidő:2014. április 30.
Felelős: polgármester
Értesül: főépítész, Provincia Kft., osztályok

2./ Napirendi pont tárgya:
TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú - Multifunkcionális nemzetiségi módszertani, oktatási
és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása – tárgyú pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester bízik abban, hogy nyernek ezen a pályázaton és felújulhat a volt
Bányász klub épülete.
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú – Multifunkcionális nemzetiségi
módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális
feltételeinek kialakítása – tárgyú pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú – Multifunkcionális nemzetiségi
módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális
feltételeinek kialakítása – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és a következő döntést hozza.
1.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot

nyújt be a TIOP-1.2.6-14/1 kódszámú – Multifunkcionális
nemzetiségi módszertani, oktatási és kulturális központ
infrastrukturális feltételeinek kialakítása című konstrukció
megvalósítása érdekében.
2.) Képviselő-testülete jóváhagyja a Multifunkcionális Oktatási és

Kulturális Központ kialakítását célzó pályázat teljes körű
megvalósítását.
3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül a volt Bányász klub

épületét (3780 Edelény, Kenderföldi út 12/A, hrsz: 384) a
beruházás helyszínéül jóváhagyja. A pályázathoz önerő
biztosítása nem szükséges, a támogatás intenzitása 100%.
4.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
aláírására és nyilatkozatok megtételére.

dokumentumok

Határidő: 2014. április 23., illetve a hiánypótlási idő lejárta
Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont tárgya:
Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottsági ülésen is megköszönte a gyors reagálást, hiszen amikor
jelezte, hogy van egy ilyen pályázati kiírás, elkészült ez az előterjesztés a mai
rendkívüli ülésre. Nem mindegy, ha nyernek, hogy mennyi kamerát tudnak telepíteni,
és az sem elhanyagolandó, hogy saját forrásból valósul-e meg, hanem államilag
finanszírozottan.
Polgármester köszöni elnök úrnak, hogy figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat,
amit természetesen a hivatal munkatársai is ugyan úgy megtesznek.
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő megerősítést kér polgármester úrtól, hogy a
korábban elfogadott 12 kamera telepítése a pályázattól függetlenül elindul.
Polgármester: A helyzet picit más, összességében 16 kameráról beszélnek, hiszen
egyet képviselő asszony felajánlásából, hármat pedig Korbély Györgyi Katalin
képviselő asszony felajánlásából valósítanak meg a saját lakókörzetükben.
Összességében tehát 16 kameráról beszélnek. A Képviselő-testület döntött 16
kamera kiépítéséről, 16 memóriás központtal a városban, amit saját erőből gondoltak
megvalósítani. Ezután került kiírásra a Belügyminisztérium részéről ez a pályázat,
amelyet természetesen benyújtanak, és mint elnök úr mondta, 40 db térfigyelő
kamerára pályáznak összesen, amit ha sikerül megnyerni, akkor gyakorlatilag az
egész város le lesz fedve a térfigyelő rendszerrel. A konkrét kérdésre a válasz az,
amennyiben megnyerik a belügyminisztériumi pályázatot, akkor a pályázati pénzből
valósítják meg teljes egészében, amiben benne van az előző 16 kamera is, ha nem
nyernek a pályázaton, a már eldöntött 16 db kamera akkor is kiépítésre kerül.
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő
kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

rendszer

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer kiépítésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a
következő döntést hozza:
1.) Edelény

Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatások
igénybevételének
részletes
szabályairól szóló 28/2014. (IV. 1.) BM. rendelet alapján –
pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása céljából.
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2.) Képviselő-testülete

jóváhagyja
a
Térfigyelő
rendszer
kialakítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását nyertes
pályázat esetén.

3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül 40 darab kamera

beszerzését és kihelyezését jóváhagyja. A pályázat becsült
beruházási értéke nettó 8.000.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó
10.160.000 Ft (Tízmillió-egyszázhatvanezer forint). A pályázathoz
önerő biztosítása nem szükséges, a támogatás intenzitása 100%.
4.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
aláírására és nyilatkozatok megtételére.

dokumentumok

Határidő: április 23, illetve a hiánypótlási idő lejárta
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
„Szökőkút kialakítása a Hősök terén” tárgyú beruházás megvalósításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 44./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő megkérdezi, hogy olyan jól áll-e anyagilag Edelény Város
Önkormányzata, hogy 10 millió forintért, saját forrásból szökőkutat tudnak építeni.
Polgármester a kérdésre azt tudja válaszolni, hogy Edelény önkormányzata, ugyan
úgy, mint az összes többi önkormányzat, nem áll fényesen pénzügyileg finanszírozás
szempontjából. Erre az teremt lehetőséget, - amit az előterjesztés is tartalmaz – hogy
nyert a beadott pályázatuk a salakos futópályára, ahol felszabadult egy jelentős
pénzügyi forrás, ennek a terhére lehet megvalósítani a szökőkutat. Nem csak az ő,
hanem nagyon sok ember véleménye szerint nagyon szép lett a belvárosi rész.
Döntöttek arról is két nekifutás után, hogy a hősök szobrát pályázati úton áthelyezik
az emlékparkba, ahol a többi emlékmű is áll. Magán véleménye, hogy nem való oda,
ahol most van, nem illik abba a képbe, és ha már ilyen szépen kialakították közös
erővel ezt a belvárost, akkor azt gondolja, hogy ennek egy éke lehetne egy szökőkút,
ami a város központi része lehetne, ami igazából soha nem volt. Most látszik
kialakulni padokkal és egyebekkel. Véleménye az, hogy ennyi áldozatot megér, hogy
ezt a központi részt egy szökőkúttal fejezzék be.
Magyar Árpádné képviselő megkérdezi, hogy a buszvárók építésének, felújításának
és az utak kátyúzásának kérdése hogyan áll, lesz-e erre pályázati lehetőség?
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Polgármester elmondja, hogy a buszvárók kérdéskörét a Start Közmunka-program
keretében szeretnék megoldani. A hivatal és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
is beadott egy pályázatot. A hivatal értékteremtő közfoglalkoztatásra adott be
pályázatot, amelynek egyik lényeges eleme buszmegállók építése, illetve a meglévők
átalakítása, felújítása. Ezt a pályázatot megnyerték, amit módosítás nélkül fogadott el
a döntéshozó. A pályázat május 15-én indul. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán
azok a buszmegállók, amelyek ebben a programban szerepelnek, azok
megvalósításra kerülnek az értékteremtő közmunka-program keretében. Rossz hír,
hogy a Kft. által beadott közmunka-programból az eredetileg igényelt 120 fős
létszámból mindössze 40 főt fogadtak el, tehát ennyi főt tud majd foglalkoztatni. E
mögé nem kell gondolni semmit, hiszen nincs olyan település, ahol nem lett volna
ilyen drasztikus a létszám lehúzása, Szendrőben is 140 fővel kevesebb a létszám. Ez
azt jelenti, hogy a központi költségvetésnek ebben a kosarában nem sok pénz van.
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát 1 igen és 1 nem szavazattal nem fogadta el, a Humán-politikai
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: Polgármester úr érintette, hogy a Kft. a 120 fő igényelt
közfoglalkoztatott helyett 40 főt kap. E mögé nem kell semmit gondolni, a környező
települések is sokkal kevesebbet kaptak az igényeltnél, ez így is van, és inkább csak
arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a választási kampány egyik témája volt, hogy
a közfoglalkoztatás témája folytatódik, és a választások után két nappal
bejelentették, hogy az önkormányzatok sokkal kevesebb közfoglalkoztatottat kapnak.
A szökőkútra visszatérve, egyetért azzal, – és azt az elmúlt testületi ülésen meg is
szavazta – hogy a szobor kerüljön el onnan. Azon lehetett volna vitatkozni, hogy
hová, de ha már tudnak rá pályázni és találtak is neki helyet, azt mondja, ám legyen.
Viszont, említette képviselő asszony a buszmegállókat és Lázár István képviselő úr is
korábban, illetve Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszony Borsodon sokszor
említette a buszmegállókat, valamint rengetegszer volt szó arról, hogy az OTP
melletti lapos épületet el kellene bontani, illetve elhangzott a kátyúzás is, - azt
mondja - és ezért nem támogatta - 4 millió forintot elkölteni a szökőkútra a megújuló
belvárosban, nem biztos, hogy kellene. Természetesen ő is egyetért azzal, amit
polgármester úr mondott, hogy a későbbiekben itt lesz a város központja, és ennek
tényleg úgy kell kinézni, mint egy igazi városközpontnak, és végre Edelény is ebbe
az irányba halad, de ő önerőből és mindenféle pályázati forrás bevétele nélkül, a
felsorolt problémák mellett, amely csak egy nagyon pici szelete a városi
problémáknak, nem tartja célszerűnek szökőkutat építeni.
Polgármester: Képviselő úr néhány olyan problémát felsorolt, ami a városban
problémás. Ebben a Start-közmunka programban a finkei buszmegállók is
szerepelnek, és nem csak az egresi buszmegállókról beszélnek. Olyan nincs egy
településen, hogy mindig minden probléma meg van oldva, ez egy folyamat, ami
valahol, évtizedek múlva előtérbe kerül, mert például fél évszázad múlva a mostani új
belvárost is fel kell majd újítani, de mondhatna sok ilyen dolgot. Emlékezzenek
vissza, amikor tavaly a Belügyminisztérium kiírta a 20 millió forintos pályázatot, ahol
három célból lehetett választani. Az óvoda, a sport és a közbiztonság témakörei
voltak a célok. Akkor is vitáztak arról, hogy a három cél közül, melyiket próbálják
megcélozni. Az egy dolog, hogy az akkori pályázat nem nyert.
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Polgármesterként akkor ígéretet tett arra, hogy ha egy módot és lehetőséget lát a
költségvetésben, akkor saját erőből is meg fogják valósítani a térfigyelő rendszert a
városban. A beadott pályázataik, amit sok-sok időre visszamenőleg érti, a belvárosi
funkcióbővítő pályázat, a családsegítő épület, az árvizes, stb., ezek közül nagyon sok
lehetőséget teremtett arra, hogy az elnyert pályázati forrás mellé az önerő kiegészítő
forrásra is beadhatnak pályázatot, vagy a Belügyminisztériumba, vagy az EU Önerő
Alapra. Azt lehet elmondani, hogy ezek a pályázataik az elmúlt hónapokban, illetve
az elmúlt egy évben sorra nyertek. Ezt teremtette meg többek között annak a
forrását, hogy volt olyan bátor és azt javasolta a testületnek, hogy valósítsák meg
saját erőből a kamera-rendszert és ne várjanak pályázatokra. Hála Istennek, hogy
most ki van írva egy pályázat erre vonatkozóan. Tudja, hogy probléma a Borsodi út
2. szám mögötti lapostetős épület, amit el kellene bontani, ami a gázvezeték miatt
nem egyszerű, amit ő szorgalmaz, és azt szeretné a legjobban, hogy el legyen
bontva, mert nagyon rontja a belváros képét, még akkor is, ha takarva van. Ez az
épület, ha el lesz bontva, nagyon szép belső teret lehet majd ott kialakítani. Sok ilyen
„apróság” van, amit jó lenne megvalósítani. Láthatja a képviselő-testület, ha van egy
kis mozgásterük, hozza azokat az elképzeléseket, amely a lakosság, a képviselőtestület tetszését el tudja nyerni. Azt mondja, ha már ilyen szépen elkészült a
belváros, akkor úgymond tegyenek egy koronát azzal, hogy megvalósítják a
szökőkutat, mivel erre nem szoktak pályázatot kiírni, nem úgy, mint a
buszmegállókra, vagy vízelvezetésre, stb.
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Szökőkút kialakítása a Hősök
beruházás megvalósításáról

terén”

tárgyú

Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Szökőkút kialakítása a hősök terén” tárgyú
beruházás megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul szökőkút kialakításához a Hősök terén.
2. Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező változat megvalósítását.
3. A beruházás teljes költségvetését bruttó 4.096.295 Ft,
azaz
bruttó
Négymillió-kilencvenhatezer-kettőszázkilencvenöt forintban határozza meg.
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4. A beruházás fedezete a 2014. évi költségvetésben
betervezett fejlesztési kiadások megtakarítása, mely
nyertes pályázat miatt felszabaduló önrészből származik.
5. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítására, a kivitelezéshez szükséges kötelezettségvállalásra.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2014. október 1.
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jogokkal
kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2014.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény, Borsodi út 141. szám alatti ingatlant
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy az Edelény belterület 1558 helyrajzi számú,
természetben Edelény, Borsodi út 141. szám alatt található,
„kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítése
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során az előterjesztés mellékletét képező adásvételi
szerződésben foglalt feltételekkel az Edelény Város
Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal - annak
fenntartása mellett – nem kíván élni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, ügyvéd, osztályok

Sztankóné Sándor Ibolya képviselő három témában közérdekű kérést tolmácsol a
borsodi városrész lakóinak nevében. Az első a kóbor ebek kérdésköre. Tudja, hogy a
városban több kóbor ebet befogtak, és ezzel sikerült valamennyire csökkenteni a
számukat, de a borsodi városrészen nagyon elszaporodott a számuk, ami szerinte
már életveszélyes helyzetet teremtett, egészen az iskola ajtajáig bejönnek, és attól
félnek, hogy valakit meg fognak harapni. Azt kéri, hogy amint lehetőség adódik,
tegyenek intézkedéseket befogásukra.
A másik téma az átadott kastély látogatása. Azt hallotta sok embertől, hogy nem volt
jó a szervezés, mert az edelényiek csak egy nap mehettek látogatni ingyen a
kastélyt. Azt kérik a lakók polgármester úrtól, hogy biztosítson az edelényieknek
további hétvégi napokat a látogatásra, hogy ingyen bejuthassanak. Egy tízezernél
több fős városban egy délután kevés volt a helyieknek, hogy megnézzék a felújított
kastélyt. A harmadik téma a Borsodi Földvár fából készült kilátója. A lakosok jelezték,
hogy ez a kilátó életveszélyes, megdőlt, hiányoznak darabjai. Turisták is mennek
oda, a környéken lakó gyerekek is felmásznak rá, ezért a lebontását sürgősen meg
kellene oldani.
Polgármester: Tudja, hogy a kóbor ebekkel kapcsolatban mi a helyzet szerte a
városban. A Képviselő-testület elfogadta a költségvetésben azt, hogy építsenek saját
kennelt, mit természetesen meg is fognak valósítani. Egy apró probléma van,
amelyet nem túl könnyű megoldani. Ez a helyszínnek a problémája, megvan, hogy
hová szeretnék elhelyezni, csak nem az önkormányzat területe, a jelenlegi
tulajdonossal kell még – remélhetőleg már csak egy körben – tárgyalni azzal
kapcsolatban, hogy el tudják kezdeni a megvalósítását és akkor városszerte meg
tudják oldani ezt a problémát.
A kastélylátogatással kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy a Forster Gyula
intézetnél fel sem merült, hogy beengedjék az edelényieket ingyen. A megnyitón
elnök úrral történt beszélgetés alapján tették lehetővé azt, hogy a nyitás előtti napon
az edelényiek számára legyen ingyenes a látogatás. Ő már akkor jelezte, hogy
valamifajta regisztrációban gondolkodjanak, mert biztos abban, hogy nagyon komoly
érdeklődés lesz az edelényi lakosság részéről, ami teljesen természetes. Tudja, hogy
a szervezés elég rosszul sikerült, nem akar mentegetőzni, de nem tehet róla, hogy a
szervezés olyan volt, amilyen. Nem tudták még az előző nap sem, mert akkor a
képújságban tájékoztatták volna a lakosságot, hogy hogyan, milyen módon
látogathatják meg az edelényiek a kastélyt.
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Ő már akkor, ott jelezte a problémát a kastély vezetőjének, és kérte, hogy valamit
találjanak ki, mert ez így nem jó, nem helyes, ahogy levezényelték ezt. Annyi ígéretet
kapott, hogy majd leülnek és átbeszélik ezt a dolgot.
Amit viszont tud ajánlani addig is az edelényi lakosságnak, hogy éljenek a
lehetőséggel, mert aki az Észak-Magyarországot olvasta tájékozódhatott, hogy a
nyitás napján volt egy apró konfliktus a kastélyban, de a lényeg az, hogy egy
kormányrendelet alapján minden műemlék, vagy múzeum köteles egy vasárnapot
kijelölni arra, hogy a 18 év alatti fiatalok, gyermekek és velük két felnőtt korú, ingyen
bemehessen az adott műemlékbe. Ez az edelényi kastélyban is érvényes, és
törvényes. Úgy tudja, hogy a kastély honlapja szerint minden hónap első vasárnapja
van kijelölve az ingyenes látogatásra.
A Borsodi Földvár kilátójával kapcsolatos problémáról tudomása van, nemzeti park
védettsége alatt áll, ezért engedély szükséges az elbontásához. Ez a dolog
folyamatban van, nem egyszerű egy ilyen védett területen az engedélyhez
hozzájutni, de ha sokáig fog húzódni ez az eljárás, akkor az ő felelősségére el fogja
bontatni ezt a kilátót.
Csabai Gyula képviselő szeretné kihasználni a városi televízió nyilvánosságát arra,
hogy megköszönje Klimon István képviselő úrra, illetve az Összefogás listájára adott
szavazatokat Edelény városában, illetve gratuláljon Demeter Zoltán képviselő úrnak.
Szeretné kifejezni bizodalmát abban, hogy az elkövetkezendő időszakban megfelelő
súllyal tudja képviselni a térséget, a város érdekét a magyar országgyűlésben.
Magyar Árpádné képviselő a kóbor ebek mielőbbi befogását szorgalmazta, mert az
egresi városrészen is hasonló probléma van, mint Borsodon. Az utak témájában kéri
a kátyúzás megoldását az Egres úton, mivel nem rég egy gépkocsi kereke is kitört.
Köszönetet mond a város virágosításáért a polgármesternek. Azt szeretné, ha a
városrészekben is hasonlóan tudnának virágosítani.
Polgármester köszöni a dicséretet, de alapvetően a munkatársait illeti a dicséret a
virágosítás kapcsán. Azokat illeti elsősorban, akik megtervezték, és akik
megvalósították.
Ezt követően - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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