EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1./ Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályának kiegészítő támogatásáról
2./ Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
című pályázati kiírásra
3./ Gyermek-és fogorvosi rendelő villamos hálózat felújítás tervezési díj fedezetének
biztosításáról
4./ KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című pályázat
benyújtásáról

E d e l é n y, 2014. augusztus 28.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28án 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, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselők, Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselő

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné képviselő, Lázár István képviselő
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
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 8 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályának kiegészítő támogatásáról
Előadó: polgármester
2. Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
című pályázati kiírásra
3. Gyermek-és fogorvosi rendelő villamos hálózat felújítás tervezési díj fedezetének
biztosításáról
Előadó: polgármester
4. KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak
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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
102/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
1. Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályának
kiegészítő támogatásáról
Előadó: polgármester
2. Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című
pályázati kiírásra
Előadó: polgármester
3. Gyermek- és
fogorvosi
rendelő villamos
felújítás tervezési díj fedezetének biztosításáról
Előadó: polgármester

hálózat

4. KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú önkormányzatok és
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályának kiegészítő támogatásáról Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.)
Polgármester megjegyzi, hogy értesülése szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
nem ülésezett. Ezt követően a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Csabai Gyula képviselő megköszöni, hogy polgármester úr ilyen gyorsan reagált a
problémára, és ezzel az előterjesztéssel segítik a sakk szakosztály működését,
hiszen a bajnokság szeptemberben kezdődik. El kell mondani, hogy a sakk
szakosztály nemcsak önkormányzati támogatásból él, évente mintegy 100-150 ezer
forint folyik be az SZJA-adó 1%-ából, a tagdíjból, a szponzori bevételekből és az
egyéb támogatásokból 500-700 ezer forint. Ez teszi ki kb. azt az 1.200-1.300 eFt-ot,
ami éves szinten szükségeltetik, viszont ebben az évben a szponzori támogatások
jelentősen megcsappantak.
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Nem sikerült annyi szponzori támogatást szerezni, és ahhoz, hogy biztonságosan be
tudja fejezni a sakkcsapat az évet, illetve elkezdeni az idei szezont, ahhoz szükséges
ez a 300 ezer forintos kiegészítő támogatás, melyet még egyszer megköszön. Annyit
még ehhez, hogy a sakk szakosztály az idén 30 éves, amely öregbíti a város
hírnevét.
Polgármester: Reméli, hogy lesz még 50 éves is majd. Úgy látja, hogy a mindenkori
képviselő-testületeken nem múlik az, hogy működjön és a város tehetséges fiatal
sakkozóit megpróbálja a lehetőségekhez képest támogatni.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
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
103/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T
Tárgy: Edelényi Városi Sportegyesület sakk szakosztályának
kiegészítő támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Városi Sportegyesület sakk
szakosztályának kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Városi
Sportegyesület
sakk
szakosztályát
Edelény
Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.)
önkormányzati rendeletében szereplő támogatási összegen
felül további 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza
kiegészítő támogatás biztosításáról
aláírására.

a polgármestert a
szóló megállapodás

Határidő: 2014. augusztus 31. a megállapodás megkötésére,
illetve 2014.09.30.
Felelős: polgármester
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2./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című
pályázati kiírásra
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
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
104/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Pályázat benyújtása az ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra az előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az ÁROP1.A.3.-2014.
kódszámú
„Területi
együttműködést
segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban” című pályázati kiírásra.
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget max. 34 millió Ft
összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem
biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a
pályázat megvalósítására.
Határidő: azonnal, illetve 2014. október 15.
Felelős: polgármester
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3./ Napirendi pont tárgya:
Gyermek- és fogorvosi rendelő villamos hálózat felújítás tervezési díj fedezetének
biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
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
105/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Gyermek- és fogorvosi rendelő villamos hálózat
felújítás tervezési díj fedezetének biztosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Gyermek-és fogorvosi rendelő villamos hálózat felújítás
tervezési díj fedezetének biztosításáról” szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény, István király
útja 65. (69. hrsz) épület villamos hálózat felújításának
tervezéséhez a 2014. évi költségvetés általános tartaléka
terhére 200.000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
tervezési szerződés Fényesvölgy Kft-vel (Miskolc, Fényesvölgyi út 13.) történő megkötésére.
Határidő: 2014.09.05.
Felelős: polgármester
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3. Képviselő–testülete megismerte a Dr. Kiss Judit doktornő
által a fogorvosok képviseletében benyújtott kérelmét, és a
beruházás miatt a fogorvosi gépek, műszerek át-/és
visszatelepítéséhez kapcsolódódóan felmerült költségeket
maximum 150.000,-Ft erejéig átvállalja a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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
106/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú Önkormányzatok és
intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrás hasznosításával című pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú Önkormányzatok és
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú kiírásra, a
Szociális
Szolgáltató
Központ
főépületének
energetikai
korszerűsítésére.
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2. Képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a
beruházást megvalósítja, valamint a fenntartási időszakban
üzemelteti azt.
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat 100 %-os
támogatási intenzitású, az áfa elszámolását is támogatja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a szükséges kötelezettség vállalásokra és nyertes
pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges szerződések
megkötésére, közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
5. Képviselő-testület fedezetet biztosít az előkészítés során
felmerülő hatósági díjak finanszírozására bruttó 150.000,-Ft
erejéig a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
6. Képviselő-testület elrendeli nyertes pályázat esetén a projekt
költségeinek 2014. évi költségvetési rendeleten történő
átvezetését.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2015. május 31.
Felelős: polgármester

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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