EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. július 22-én a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel felvételéhez kormányzati
hozzájárulás megkéréséről

E d e l é n y, 2014. július 22.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én a
Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt rendkívüli testületi ülésen
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
11 fős testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel felvételéhez
kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban
Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.

a

A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 10 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2014.(VII.22.) 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 pontját az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel felvételéhez
kormányzati hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel felvételéhez kormányzati
hozzájárulás megkéréséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az anyagban olvasható az épület pontos
külméreténél, hogy amennyiben nyáron strandként szeretnék üzemeltetni, ahhoz
plusz zöld területet kell biztosítani. Az a kérdése, hogy akarják-e strandként
üzemeltetni nyáron? Ha igen, akkor a zöld terület rendelkezésre áll-e vagy állhat-e?
Fórumokon, internetes oldalakon, valamint televízióban lehetett hallani az elmúlt
napokban, hogy 110 milliárd Ft-ot zárol a kormány a költségvetésből és ebből az
egyéb sportcélú fejlesztések, azok mint egy 44 milliárd Ft-ot tesznek vagy tehetnek
ki. Ebből kb. 3 milliárd Ft az, ami a tanuszoda fejlesztési programot érinti vagy
érintheti. Van-e esetleg polgármester úrnak erről bővebb információja. A következő
kérdése, hogy kaphatnak-e tájékoztatást arról, hogy ha a hitelt megkapják és
elkezdődik az uszoda építése, akkor milyen forrásból, honnan, vagy hogyan tudják
kigazdálkodni az elkövetkezendő időszakban a 36 millió Ft-os önerőt.
Polgármester véleménye a zöld területtel kapcsolatban az, ha már ilyen jellegű
uszodát épít majd a Nemzeti Sport Központ, mint amilyen a képviselő hölgyek, urak
láthattak az elkészült terveken, akkor számára teljesen logikus, hogy nyáron
üzemeljen standként is ez az uszoda. Természetesen a standhoz szükséges
zöldterület - nem egy augusztus 20.-ai strandméretre kell gondolni - ami ehhez a
létesítményhez strandként való funkcióhoz szükséges, az a terület rendelkezésre áll.
A zárolással kapcsolatban úgy tudja, hogy az uszoda, a tanterem és a tornaterem
építés előirányzott 3 milliárd Ft-ja nem került zárolásra. Annyit el kell mondania, hogy
miniszter elnök úr néhány nappal ezelőtti rádió interjúja kapcsán azt mondta, hogy
mivel a tervezés csúszik, valószínű, hogy az uszoda építések átcsúsznak a jövő
évre. Az már nyilvánvaló, hogy július végén tartunk és most kaptuk meg a
látványterveket,
amihez
még
szükséges
a
tervezőnek
helyszínen
közműcsatlakozások, stb. ügyében egyeztetni, és konkrétan ide erre a területre
elkészíteni a terveket, és ha figyelembe vesszük a közbeszerzési eljárást. stb., akkor
szinte biztos, hogy ezeknek az uszodáknak az építése már tavaszra fog átcsúszni.
Teljesen mindegy, hogy zárolva van a 3 milliárd vagy nincs, ebben az esztendőben
az uszoda építésre szánt pénzt nem fogja fölhasználni a kormány. Ez nyilván a jövő
évi költségvetésben fog helyet kapni, abban viszont teljesen biztos lehet mindenki,
ha már ilyen stádiumban van a dolog, akkor ez a pénz jövőre rendelkezésre fog állni.
Biztos benne, hogy az uszoda megfog épülni fél év csúszással. Nem beszélve arról,
hogy most egy Európa-bajnoki vízi sportverseny zajlik Budapesten és a Dala Tamás
úr, aki az uszoda építésnek a kormánymegbízottja, ügyvezetője, ő most nem ezzel
foglalkozik, hanem a sportversennyel. Ilyen külső tényezőket is figyelembe kell venni.
A hitellel kapcsolatban elmondja, hogy a 36 millió Ft-os körülbelüli önrészről, illetve
hitelről beszélnek. Ha azt megnézik, hogy az elmúlt esztendőkben az önkormányzat
a 2007-ben fölvett 800 milliós kötvényből évente a végén már olyan 80-90 millió Ft-ot
törlesztett, akkor azt gondolja, hogy nem lehet kérdés az, hogy akár egy 5, akár egy
10 éves futamidőre ezt a néhány millió Ft-ot az adott év költségvetésekből az
önkormányzat ki tudja majd gazdálkodni.

3

Polgármester
elfogadását.
Valamennyi
elfogadását.

szavazásra

bizottság

bocsátja

javasolja

a

az

rendkívüli

ülés

előterjesztés

napirendi

határozati

pontjainak

javaslatának

Polgármester engedélyt kér a tisztelt képviselő társaitól, hogy kicsit visszamenjen az
időben 2011. áprilisára vagy márciusára. Akkor az történt, hogy az edelényi kórház
igazgatója, a barcikai polgármester úr és még valakik kitalálták, hogy a barcikai
uszodát üzemeltesse az edelényi kórház. Ehhez az kellet volna, hogy az
önkormányzat kössön egy szerződést Kazincbarcikával. Akkor is elmondta, és akkor
még polgármesteri vétóval is élt azoknak a képviselőknek a szándékai ellen, akik
mindenféle képen forszírozták és mindenféleképpen szerették volna, hogyha ez az
üzlet létrejön. Akkor is elmondta, hogy Edelénynek havi 8 millió Ft-jába került volna.
Később jött a kórházak államosítása. Az akkor megkötött szerződést az
önkormányzatnak kellett volna tovább vinni. Az igazgató úr akkor azt mondta, hogy
semmi probléma, mert majd ha az Állam átveszi, akkor természetesen a kórháznak
semmiféle problémája nem lesz, majd az Állam helyt áll. Mind kiderült az Államnak
esze ágában sem volt, hogy az edelényi kórház a barcikai uszoda működtetését
finanszírozza. Úgy gondolja, hogy ez a legjobb válasz képviselő úr kérdésére, ha
akkor - mint ahogy képviselő úr is támogatta - ezt a havi 8 millió Ft-ot be tudták volna
áldozni, akkor ez az évi néhány millió Ft nem fog problémát okozni a városnak.
Csabai Gyula megjegyzi, hogy a Kórház témája az nagyon sokszor előkerül, holott
már lezárták ezt az ügyet annak idején. Ismételten annyit szeretne megkérdezni
- mint egy képviselő azok közül, akik támogatták az uszoda átvételét -, hogy nagyon
sok edelényi, illetve környékbeli lakos kereste meg, mint önkormányzati képviselőt és
kérte, hogy támogassák az ügyet, hiszen az uszoda bezárása előtt a gyermekeik oda
jártak uszodába, akár gyógy úszásra, akár az egészségük megőrzése érdekében.
Mint önkormányzati képviselő kötelességének tartotta támogatni az elképzelést, azért
is, mert akkor is elmondták, hogyha a kórházat átveszi az állam, akkor Edelény
Város nyakán nem maradt volna semmi. De mint ahogy ő azt gondolja, hogy nem
maradt volna semmi, polgármester úr is feltételezi, hogy mégis itt maradt volna.
Tehát ebbe a kérdésbe nem tudnak döntést hozni se a polgármester javára se az ő
javára. Maximum annyit tudnak, hogy a kórház állami átvétele után nem nyitott ki a
Kazincbarcikai uszoda egyéb megoldást találtak erre. Azt a következtetést levonni,
hogy a Magyar Államnak a Kórház átvétele után már nem kellett az uszoda azt
gondolja, hogy csúsztatás.
Polgármester elmondja, hogy első pillanattól kezdve azt gondolta, hogy szót fogok
adni képviselő úrnak, mivel nem hangzott el a név. Menjenek visszafelé a képviselő
úr által elmondottakkal. Képviselő úr azt mondta, hogy csúsztatás az, hogy az
Államnak nem kellett volna a barcikai uszoda. Erre annyit tud mondani, hogy nem
csúsztatás, ez tény. Mert megtörtént az államosítás és a Magyar Állam nem engedte
a kórháznak, hogy átvegye az uszodát. Feltételezés a részéről – ahogy képviselő úr
mondta -, hogy az Edelényi Önkormányzatnak bármilyen kötelezettsége maradt
volna az Állami átvétel után, ha az Állam nem fizeti tovább, vagy nem finanszírozza
tovább a barcikai uszodát. Ez az akkori barcikai polgármester úr és a kórház
igazgató által közösen készítetett 3 oldalú szerződés tervezettben van. Ezt nem
feltételezi, ezt konkrétan tudják. Nem akar belemenni abba, hogy sokan keresték
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meg képviselő urat, mert a gyerekek nem tudnak hol úszni, stb. Nem feltételezi azt,
hogy az a sok 3 volt, 5 volt, vagy 50 volt. Őt, mint polgármestert - és nem azért mert
hozzá nem mernek, vagy nem akarnak bejönni az Edelényi polgárok - senki nem
keresett meg abban az ügyben, hogy vegyék át az uszodát üzemeltetésre, mert a
gyereke nem tud hol úszni. Könnyű mondani utólag néhány év elteltével, hogy ezt
már rég lezártuk dehogy mindig-mindig előjön. Még nagyon sokáig elő is fog jönni ez
a téma, ugyanis az ilyen esetekből szűrheti le Edelény Város közvéleménye és a
választópolgárok azt, hogy adott képviselő milyen érdekeket képvisel, mennyiben
képviseli a város érdekét, mennyiben képviseli esetleg azt az 5-10-20-50-100 ember
érdekét, aki megkereste őt, vagy esetleg milyen más érdeket képvisel egy adott
ügyben. Ezek a témák elő fognak jönni a jövőben is. Ugyan úgy, mint az Edelényi
Kórház bezárás ügye 20 év távlatából még elő jön, és még szerinte elő is fog jönni.
Csabai Gyula képviselő utójára szól attól függetlenül, hogy polgármester úr mit
mond. Nem tartja korrektnek a polgármester úr részéről - független attól, hogy
hányszor kerül elő vagy hányszor nem - azt sugallni, hogy akár ő, akár azok a
képviselő társai, akik akkor úgy látták jónak, hogy ez helyes döntés - pontosan azért,
mert 3–5–50-en vagy 100-an éppenséggel megkeresték őket vagy jelezték nekik ezt
a problémát -, hogy Edelény Város érdekével szemben cselekedtek volna.
Visszautasítja, polgármester úr ezt nem mondta, de azt sugallta. Azért is, mert ő azt
gondolja, hogy a képviselő-testült az elmúlt időszakban nagyon kemény munkát
végzett annak érdekében, hogy az a hiány, vagy az a hitelállomány eltűnjön, hogy a
gazdálkodásuk olyan mederben folyjon, amilyen mederben folyt az elmúlt
időszakban, és hogy azokat a feladatokat, pályázatokat megtudják valósítani,
amelyekhez önrészt kellett hozzá tenni, vagy amelyekhez a későbbiekben kívánnak
önrészt hozzátenni. Abszolút visszautasítja és nem csak a saját nevében, hanem a
képviselő társai nevében is, hogy bárki bármilyen érdekeknek megfelelően vagy az
önkormányzat érdekével ellentétesen cselekedett volna. Ha ilyenről van tudomása
polgármester úrnak, akkor kéri, hogy mondja el vagy tegye meg a szükséges jogi
lépéseket, de a közeljövőbe ne forgassák ki ezt, hiszen nyugodtan mondhatná ő is,
hogy polgármester úr elmondta annak idején, amikor a szökőkútról szavaztak, hogy
megkeresték többen a városból, hogy szüksége van a szökőkútra. A városközpont
rehabilitációs pályázat befejezéseként - és talán ez lenne a lezárása ennek az egész
projektnek - őt nem keresték meg a szökőkúttal kapcsolatba se 3-man, se 5-en, se
50-en, se 100-an, tehát higgye el polgármester úr, hogy ő is és a képviselő társai is
folyamatosan Edelény Város Önkormányzatának érdekét képviselték. Akkor úgy
látták jónak, hogy ez a döntés helyes lehet pontosan azért, mert az állam később el
veszi az önkormányzattól vagy államosítja a kórházat és Edelény Város
Önkormányzatának kára abból nem származott, vagy származhatott volna, mint
ahogy később államosította. Köszöni a szót és tovább nem kíván reagálni, mert úgy
gondolja, hogy ez egy meddő értelmetlen vita.
Polgármester elmondja, hogy nem is szólhatna az SZMSZ-t nézve, hiszen egy
témában kétszer szólhat hozzá egy képviselő. Az önkormányzat érdekei ellen való
képviselői viselkedésnek tartotta akkor is és tartja most is azt, hogy néhány képviselő
társuk valami miatt olyan helyzetbe akarta hozni, hogy a szerződés tervezetben
benne foglaltatott az önkormányzat mindenkori kezesség és garancia vállalása. Az
Államnak esze ágába se volt, hiszen nem engedte a kórháznak, hogy átvegye az
uszoda üzemeltetést. Óriási kára származott volna ebből az Edelényi
Önkormányzatnak. Havi 8 millió Ft –ba került volna az üzemeltetés. Az, hogy ki
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milyen kemény munkát végzett ebben a képviselő-testületben azért, hogy a hiány
eltűnjön, stb., van jó néhány olyan képviselő társaink, aki minden úgymond necces,
vagy kritikus döntésben részt vett, és vannak olyan képviselő társaink, akik az ilyen
döntésekből sorra véletlenül kimaradtak, mert véletlenül mindig más dolguk volt. A
hiány ledolgozásával, vagy az, hogy fejlesztési forráshoz jussunk tavaly októberben
arról döntött a képviselő testület, hogy egyszer 30, egyszer 10 millió Ft hitelt veszünk
föl - annál a bizonyos döntésnél jó néhány képviselőtársunk hiányzott. Amit az Állam
konszolidált. Voltak olyan döntések, amikor tényleg mindent elkövettek azért, hogy az
önkormányzat a lehető legjobb helyzetben legyen és bizony nem mindenki vett részt
mindig az ilyen döntésekben. A szökőkúttal kapcsolatban elmondja, hogy
megkeresték Edelényből 5-en, 6-an, hogy tetszene a dolog. Néhány hónappal
ezelőtt, amikor jöttek fontosabb dolgok, mint a szökőkút, akkor ő volt az, aki
előterjesztette, hogy a szökőkútra már megszavazott 4 millió Ft-ot vegyék el, mert
fontosabb dolgok vannak a városban. Úgy gondolja, hogy ez a helyes minden
képviselő és a polgármester részéről is, ha mérlegeli, hogy mikor mi a fontosabb és
nem arról van szó, hogy ő személy szerint letett volna rólla. Ha lesz rá forrás, akkor
megfog valósulni a szökőkút is.
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2014.(VII.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel
felvételéhez kormányzati hozzájárulás megkéréséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Tanuszoda építéshez önerő biztosításáról, valamint hitel
felvételéhez
kormányzati
hozzájárulás
megkéréséről
szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra - Fejlesztési Program Keretén belül a Nemzeti
Sportközpont által megvalósítandó tanuszoda (25x15x1,9 m)
beruházási helyszínének az Edelény belterület 1193/4 hrsz-ú, 8 ha
7878 m2 területű, kivett iskola megjelölésű, természetben
Edelény, Borsodi út 36. szám alatti ingatlant jelöli meg, ahol
jelenleg általános iskola, középiskola és sporttelep működik.
2. Képviselő-testület a Nemzeti Sportközpont által 2014. július 14.
napján megküldött látványterveket és alaprajzokat megismerte.
3. Képviselő-testület a tanuszoda építését támogatja, és a beruházás
megvalósításához önerő biztosítását vállalja. A beruházáshoz
szükséges, 36.250.000,-Ft összegű önerőt pénzintézeti kölcsön
felvételével kívánja biztosítani.
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4. Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges 36.250.000,-Ft
összegű önerő biztosítása céljából a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1), (7) és (7a)
bekezdései alapján kormányzati hozzájárulás iránti kérelemmel
fordul Magyarország Kormányához, és kéri az alábbi fejlesztési cél
megvalósításához szükséges önerő biztosítását szolgáló
fejlesztési hitel felvételéhez a Kormányzat hozzájárulását:
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó Tanuszoda építés.
5. A Képviselő-testület elrendeli a fejlesztéshez kapcsolódó hitel
felvételéhez árajánlatok bekérését, és a legkedvezőbb ajánlat
alapján a hitelszerződés-tervezet birtokában a kormányzati
hozzájárulás megkérését.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok
bekérésére és a kormányzati hozzájárulás megkérésére.
7. A hitel felvételére kizárólag a kormányzati hozzájárulás birtokában,
és a Képviselő-testület hitelszerződést jóváhagyó külön határozata
alapján kerülhet sor.
8. A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti
fejlesztési cél kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok
ellátását szolgálja.
Határidő:
Felelős:
Értesülnek:

2014. augusztus 31., illetve folyamatos.
polgármester
osztályok, Nemzeti Sportközpont

Polgármester - 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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