EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. június 15-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Köznevelési intézmények működtetéséről
2. Edelény város településrendezési tervének módosításáról
3. Sporttelep fejlesztéséhez és Tanuszoda építés előkészítési feladataihoz
költségkeret biztosításáról

E d e l é n y, 2015. június 15.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én a
Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Tamás Korbély Györgyi Katalin, Lázár
István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné
Sándor Ibolya, képviselők
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője
80./ sorszámú előterjesztésnél
Köznevelési intézmények működtetéséről
Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola
igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős
testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Köznevelési intézmények működtetéséről
Előadó: polgármester
2. Edelény város településrendezési tervének módosításáról
Előadó: polgármester
3. Sporttelep fejlesztéséhez és Tanuszoda építés előkészítési feladataihoz
költségkeret biztosításáról
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.
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Polgármester
elfogadását.

szavazásra

bocsátja

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait - 10 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2015.(VI.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Rendkívüli testületi
meghatározásáról

ülés

napirendi

pontjainak

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
határozza meg:
1. / Köznevelési intézmények működtetéséről
Előadó: polgármester
2./ Edelény város településrendezési tervének módosításáról
Előadó: polgármester
3./ Sporttelep fejlesztéséhez és Tanuszoda építés előkészítési feladataihoz költségkeret biztosításáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Köznevelési intézmények működtetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 80./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő a szakma véleményére lenne kíváncsi. Jelen van az ülésen
igazgató úr és képviselő asszony is az iskolából, ezért megkérdezi, hogy mit
gondolnak erről az átadásáról. Tudják azt, hogy volt már egy kísérlet erre
vonatkozóan a korábbiakban, amikoris azt mondta a magyar állam, hogy tegyenek
hozzá 51 néhány millió forintot és akkor szívesen átveszik. Ilyen erővel tudná az
önkormányzat is működtetni, és lehet, hogy talán ez lenne a szerencsésebb, hallva
azt, hogy hogyan működnek azok az állami fenntartású iskolák, amelyeket elvettek
az önkormányzatoktól. Sok helyen problémát jelent a kréta, a tisztítószerek
beszerzése, és ma már konkrétan tud olyanról is, amelyet az állam visszaadna az
önkormányzatnak, megváltoztatva ezzel a néhány évvel ezelőtti döntést.
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Kíváncsi lenne rá, hogy mit mond igazgató úr ezzel kapcsolatban, hosszú távon mi
lenne a jobb, hogyan látja ezt a helyzetet.
Polgármester: Mielőtt igazgató úr szakmai véleményét elmondja, szeretné jelezni,
hogy az edelényi önkormányzat lesz az első, amennyiben képviselőtársai úgy
gondolják, - abban az esetben, ha magyar állam, a kormány, vagy a parlament utat
enged annak, hogy önkormányzati fenntartásúak legyenek az iskolák, - akkor az
elsők között fognak jelentkezni.
Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója: Előjáróban el kell, hogy
mondja, megérti a képviselő-testület helyzetét is, és itt Borsodnak ezen a részén,
ahol élnek, egy ekkora önkormányzatnál, mint Edelény, annak a 18-20 millió
forintnak, amit az iskola működtetésére kell fordítani, annak biztosan tudnának 5-6
vagy 10 helyet biztosítani, mint amit az iskola működtetése jelent. Mindennek
ellenére azt mondja, hogy 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben számukra nagyon
kedvező volt az, hogy kiegyensúlyozott működtetést tudtak biztosítani az iskolában,
nem voltak késedelmes kifizetéseik. Ez nem utolsó és nem elhanyagolható az iskola,
az ott tanuló 250 gyermek és az ott dolgozó közel 30 ember szempontjából.
elhanyagolható. Az állami működtetésű intézmények helyzetét igazából nem ismeri,
csak azt tudja mondani, hogy nekik ez a helyzet, ami volt, ez jó volt, megfelelő, sőt
több volt, mint megfelelő. Tudomásul veszik, hogy a testület dönthet így is és úgy is,
de azt gondolja, hogy csak köszönettel tartoznak azért, hogy 2,5 éven keresztül ezt
az intézményt úgy működtették, mintahogyan azt egy város önkormányzatának az
erkölcsi kötelessége.
Polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 2 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja, a Humánpolitikai Bizottság 3 tartózkodás
mellett nem támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy kettős
helyzetben van, mert képviselő is, aki felelős a város gazdálkodásáért, és azzal is
tisztában van, ha esetleg a körzetében szükség lenne felhasználni ennek a pénznek
egy részét, amit a Borsodi Általános Iskola működtetésére az önkormányzat
biztosított, akkor azon gondolkodna el. De mint a Borsodi Általános Iskolában
dolgozó pedagógus az eltelt időszak tapasztalatai alapján határozottan azt tudja
felvállalni, és ezért is tartózkodott a szavazásnál, és ez nem önzés, hanem egy
intézménynek, a 250 diáknak és az ott dolgozó 27 pedagógusnak és a kisegítő
személyzetnek a nyugodt munkavégzése volt, mert, folyamatosan érezhették a
tanulók is a nyugodt, biztonságos oktató-nevelő munka feltételének a
megteremtését. Gazdasági szempontból tartottak az önkormányzattól, havonta
egyeztettek a keretről, amit az intézményre tudtak költeni, és elmondhatja, hogy ők
voltak a járásban az egyetlen olyan iskola, ahol a működtetést az önkormányzat
vállalta fel, a fenntartást pedig a KLIKK biztosította. Azt tapasztalták, hogy nekik ez
így nyugodt, és biztonságos volt, nem volt gond, hogy nincs kifizetve a számla.
Kezdeti félelemmel indultak a kettős fenntartás, a két gazda miatt, de a kezdeti
nehézségek után nagyon jól alakultak, amit a szavazatával nem szeretne
megváltoztatni, ezért tartózkodott.
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Polgármester úgy gondolja, hogy képviselő asszony részéről ez a természetes
viselkedés.
Csabai Gyula képviselő: A feltett kérdésére igazgató nagyon diplomatikus választ
adott a képviselő-testületnek, de amikor képviselő asszony elmondta, azért nagyon
jól láthatóan tudott működni ez az intézmény, és nagyon jól működött, ami az elmúlt
időszak beszámolóiból is kiderül. A másik oldalon természetesen az
önkormányzatnak a 18 millió forintot hozzá kellene tenni, és azt csak félig jegyzi
meg, hogy nem tart attól, hogy aki, majd nem szavazza meg, az nem kap ebből a
maradvány pénzből, aki meg megszavazza, az igen, de ezt csak a poén kedvéért
mondja. Látják azt, és konkrét példát tud mondani azzal kapcsolatban, hogy kerestek
már meg önkormányzatokat azzal kapcsolatosan, hogy esetleg hajlandóak lennéneke a korábban átadott intézményüket visszavenni, működtetni, merthogy nem tudja
úgy működtetni az állam, ahogy ezt kellene. Ismerik a helyi KLIKK-et, tudják, hogy
van vezetője, ebben a pillanatban a kazincbarcikai KLIKK vezetője, de ha jól tudja,
azért nem teljesen rendezettek itt a viszonyok. Azt is látják, és azt is elmondta
korábban a nagy intézmény államosításoknál, hogy az önkormányzatiság az miről is
szól, egy bizonyos fajta önrendelkezési jogot feltételezne, a képviselő-testületnek
pedig lassan nincs meg ez a joga, nincsenek intézményeik, elvesztette az
önkormányzat az intézményrendszerét, és sorolhatná ezeket a dolgokat, amik az
elmúlt néhány évben bekövetkeztek. Hogy ez jó-e vagy nem, azt az idő megmondja,
az élet ad rá választ, de a maga részéről nem tudja ebben a pillanatban támogatni
pontosan emiatt a bizonytalanság miatt, és azért, mert nem látja azt, és nem biztos
abban, hogy az állam jó gazdája lesz ennek az oktatási intézménynek.
Loj Balázs alpolgármester: Látva a kialakult nézetkülönbségeket, véleményeket,
ellenvéleményeket, szeretné leszögezni, nem tudja ki volt az az önkormányzat, akit
megkeresett az állam, hogy visszavenné. Tudja, hogy a boldvai önkormányzatnak
annak idején szándékában állt az iskolát megtartani, valamiért mégsem úgy alakult a
dolog, hogy megtartotta az önkormányzat. Arról nem tud, hogy esetleg most is
visszaadnák, vagy nem. Szeretné azt elmondani, hogy minden nagy rendszer
átalakításánál valóban voltak nehézségek a KLIKK működését illetően, és
hazudnának, ha azt mondanák, hogy gördülékenyen ment ez az átalakítás, viszont
azt látja, hogy úgy, mint az edelényi KLIKK helyzete szépen, lassan rendeződik,
ugyanígy ezek a nagy rendszerek is lassan rendeződnek, még ha kisebb-nagyobb
hibákkal is. Ha szétnéznek a térségben, akkor a KLIKK által működtetett iskolákban
nevelő-oktató munka folyik, a KLIKK által működtetett iskolák is gyarapodnak, és
egyáltalán nem gondolná azt, hogy ördögtől való volt akár az állami kézbevétel, akár
az egyházi kézbevétel, hiszen épp polgármester úr említette a ballagáson, hogy jó
döntés volt az egyház fenntartásába adni az iskolát. Aki elmegy az iskolába és
megnézi az 5 évvel ezelőtti állapotot és a mait, az azt mondja, hogy jó döntést
hoztak. Mint minden változás, ez is félelemmel, fenntartásokkal járhat, de javasolja a
képviselő-testületnek, hogy fogadják el az előterjesztést.
Polgármester: Neki teljesen ellentétesek az információ Csabai Gyula képviselő úrral
szemben, és bár úgy lenne, hogy lehetne újra önkormányzati fenntartású iskola. Amit
az előbb mondott, azt természetesen továbbra is tartja. Látva a folyamatokat akár a
közigazgatás átszervezésével, akár egyéb átszervezéssel kapcsolatban, és
valószínűsíti, hogy képviselőtársai még nem tudják azt, hogy január 1-jével újabb
hatásköröket vonnak el az önkormányzattól, ami szintén a járáshoz megy.
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Itt igazgatási hatáskörökről van szó, és bizony azt sem lehet teljes mértékben kizárni,
hogy előbb-utóbb még a KLIKK is a járási hivatal fennhatósága alá fog tartozni, látva
a jelenlegi folyamatokat. Nem volt egyszerű neki sem rábólintani arra, hogy készítsék
el ezt az előterjesztést, hiszen problémák nélkül működött az iskola, mert a rájuk
szabott feladatot maradéktalanul teljesítették. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt
sem, és nyílván más lenne a helyzet, ha az itt tanulókból 99 % edelényi lenne, de
sajnos ennek az iskolának legalább a fele nem edelényi tanuló. A települések, Balajt,
Ládbesenyő, Szendrőlád egy fillért nem hajlandó hozzátenni ehhez a pénzhez, amit
az edelényi önkormányzat ráfordít erre az iskolára. Azt gondolja, ez is egy olyan érv,
ami miatt nem biztos, hogy csak az edelényi önkormányzatnak kell ezt a költséget
felvállalni. Más lenne a helyzet, ha a 18 millió forintnak az adott településre eső
százalékát kifizetné az adott önkormányzat felé, és nekik csak pl. 9 millió forint lenne
a 18 millió helyett, akkor fel sem merült volna ez a kérdés, hogy adják vissza állami
fenntartásba.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 6 igen, 0 nem, szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2015.(VI.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Köznevelési intézmények működtetéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Köznevelési intézmények működtetéséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4)
bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy 2015. szeptember 1jétől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmények (Borsodi Általános Iskola és a
Pedagógiai Szakszolgálat) feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni, a
határozat mellékletét képező nyilatkozatot jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt
a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: polgármester
Értesül: köznevelési intézmények, MÁK, osztályok
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Melléklet a 77/2015. (VI.15.) határozathoz

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város településrendezési tervének módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 81./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő egy dologra szeretné felhívni a figyelmet, amire már korábban is.
Emlékezete szerint a megyei I. osztályú bajnoki labdarúgómérkőzéseknél minimum 3 mre kell elhelyezni a nézőket a pályától. Ott, ahol bemennek, és ahol elkészül majd az új
füves pálya, elég szűk lesz a terület, a nézőtér mellé még más is kerülne, minimum egy
út, vagy valami a későbbiekben. Azt kéri azoktól, akik ezzel foglalkoznak, hogy erre
figyeljenek oda.
Polgármester: Benne lesznek az előírt méterekben, igaz, egy picit beszűkül a bejáratnál
a hely, de ettől függetlenül azért elegendő lesz ez a hely.
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Ezt követően – mivel további vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2015.(VI.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város településrendezési tervének módosításáról
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény város településrendezési tervének módosításáról szóló
előterjesztést és elrendeli, hogy a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki
Tervező Kft (3530. Miskolc, Papszer út 20.) végezze el Edelény Város
Településrendezési Tervének módosítását az edelényi belterület
2210/3 és 2210/4 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó szabályozás
tekintetében úgy, hogy a módosítás a szociális szakosított ellátást
szolgáló
önkormányzati
intézmények
fejlesztése,
felújítása
támogatására kiírt pályázat keretében tervezett Edelény, Árpád út 29.
szám alatti apartman-ház bővítését is lehetővé tegye. A cél elérése
érdekében a 2210/4. hrsz-ú ingatlant KSzo- különleges – szociális
otthon övezete – építési övezetbe kell sorolni.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester

2.

A Településrendezési Terv módosítását követően a belterület 2210/3 és
2210/4. helyrajzi számú ingatlanokat telekalakítási eljárás
lefolytatásával össze kell vonni.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester

3.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv módosításának elkészítéséhez, a belterület 2210/3 és
2210/4. helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítás elvégzéséhez,
továbbá az apartman-ház bővítésének építési engedélyezési eljárása
lefolytatásához a 2015. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére
711.000,- Ft költségkeretet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető
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4.

Felhatalmazza a Polgármestert a Településrendezési Terv módosítás
elkészítésére vonatkozó tervezői megbízási szerződés RÉGIÓ
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft-vel történő megkötésére,
továbbá a telekalakítás eljárás lefolytatásához szükséges geodéziai
munkarészek megrendelésére.
Határidő: tervezői megbízási szerződés megkötése: 2015. 06. 20.
telekalakítási munkarész megrendelése: 2015. 09. 15.
Felelős: polgármester
Értesül: Régió Kft., intézmény, osztályok, főépítész

3./ Napirendi pont tárgya:
Sporttelep fejlesztéséhez és Tanuszoda építés előkészítési feladataihoz költségkeret
biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 82./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2015.(VI.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Sporttelep
fejlesztéséhez
és
Tanuszoda
építés
előkészítési feladataihoz költségkeret biztosításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sporttelep
fejlesztéséhez és Tanuszoda építés előkészítési feladataihoz
költségkeret biztosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
(a
továbbiakban Képviselő-testület) megismerte az új Tanuszoda
látványterveit, valamint a tervezett kerítések nyomvonalait, és
egyetért a belterület 1193/4 hrsz-ú ingatlanon az előterjesztéshez
mellékelt helyszínrajz szerinti elhelyezésükkel.
2. Képviselő-testület az Edelény, Borsodi út 36. szám (hrsz.: 1193/4)
alatt tervezett tanuszoda magasépítési és közmű csatlakozási
terveinek előkészítéséhez szükséges költségek finanszírozására
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bruttó 500.000,- Ft fedezetet, a sporttelepen történő kerítésépítéshez
300.000,- Ft fedezetet és a régi uszodaépület bontási terveinek
elkészítéséhez 50.000,- Ft fedezetet biztosít a 2015. évi
költségvetés fejlesztési tartaléka terhére. A biztosított fedezet
összege mindösszesen: 850.000,- Ft.
3. Képviselő-testület elrendeli a tartalék felhasználás költségvetési
rendeleten történő átvezetését a soron következő módosítás
alkalmával.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosított
fedezetekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és a tervezett
munkálatok elvégeztetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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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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