EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. július 14-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló
25/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Kitüntetések 2015. évi adományozásáról
3. Közművelődési érdekeltségnövelő
rendelkezésre állásáról

támogatáshoz

vállalt

saját

forrás

4. Önkormányzati tulajdonban lévő, Ziliz község közigazgatási területén fekvő
mezőgazdasági hasznosítású földek értékesítéséről
5. Hozzájárulás Berecz Ádám körzeti megbízotti megbízásához

E d e l é n y, 2015. július 14.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14-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, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester,
Magyar Árpádné képviselők
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Korbély Györgyi Katalin, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője

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 7 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló
25/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2. Kitüntetések 2015. évi adományozásáról
Előadó: polgármester
3. Közművelődési érdekeltségnövelő
rendelkezésre állásáról
Előadó: polgármester

támogatáshoz

vállalt

saját

forrás

4. Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási területén fekvő
mezőgazdasági hasznosítású földek értékesítéséről
Előadó: polgármester
Javasolja napirendről levenni a 107./ sorszámú előterjesztést, amely az
Önkormányzati tulajdonban lévő Ziliz község közigazgatási területén fekvő
mezőgazdasági hasznosítású földek értékesítéséről szól, mert közben a vevő
jelölt, aki szeretné megvásárolni a területet, szeretné átgondolni, ezért egy késbbi
időpontban fogják tárgyalni.
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A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 7- fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polglármester javasolja tovább napirendre felvenni a 108./ sorszámú, „Hozzájárulás
Berecz Ádám körzeti megbízotti megbízásához” című előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 7- fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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 a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással
együtt - szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 7 fő
képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2015.(VII.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

rendkívüli ülés

1. „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE
EDELÉNY”
Emlékplakett
és
„EDELÉNYÉRT”
Díszoklevél
adományozásáról szóló 25/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
2. Kitüntetések 2015. évi adományozásáról
Előadó: polgármester
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz vállalt saját forrás
rendelkezésre állásáról
Előadó: polgármester

3

4. Hozzájárulás Berecz Ádám körzeti megbízotti megbízásához
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.
(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet a javasolt módosításokkal együtt
elfogadásra javasolja.
Polgármester a rendelet-tervezethez az alábbi módosító javaslatot teszi:
Az önkormányzati rendelet-tervezet címe egészüljön ki „… és Edelény Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.)
önkormányzati rendelet” módosításáról. A szövegrész egészüljön ki „Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f)
pontjában” kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d)
és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva…”
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet, a módosítással együtt, 7 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015.(VII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló
25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet és Edelény Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének
(2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének d) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.
(IX.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3/A.§ Képviselő-testület minden évben határozattal dönt arról, hogy az adott
évben adományoz-e kitüntető címet.”
2.§Az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 1. pontja az
alábbi 1.1.18. ponttal egészül ki:
„1.1.18. dönt a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmek elbírálása, a
szüneteltetés
jogalapjának
felülvizsgálata,
és
szüneteltetés
megszüntetése ügyében, helyszíni ellenőrzéseket folytat le, és a
határozatokat megküldi a közszolgáltató részére.”
3.§Ez a rendelet 2015. július 14-én 16 óra 15 perckor lép hatályba.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2015. július 14. napján 16 óra 10 perckor.
Vártás József
jegyző
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2./ Napirendi pont tárgya:
Kitüntetések 2015. évi adományozásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottsági
javaslatot, mely szerint előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt,
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2015.(VII.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Kitüntetések 2015. évi adományozásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a kitüntetések 2015. évi adományozásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) az 5/2008.
(IX.11.) önkormányzati rendelet 3/A.§-a alapján
kinyilatkozza, hogy 2015. évben kitüntető címeket
kíván adományozni.

2./

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező közlemény városi
televízióban, a www.edeleny.hu honlapon és a Hivatal
hirdetőtábláján történő közzétételére.

Határidő: 2015.07.20., illetve 2015.10.23.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: képviselők, bizottságok, osztályok
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Melléklet a 99/2015.(VII.14.) határozathoz

KÖZLEMÉNY
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendeletében megalapított
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevelet, Emlékplakett
„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettet, és
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevelet
2015. évben is adományozni kívánja.
A kitüntető díjak adományozásának feltételei:
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett azoknak a magyar és külföldi
állampolgároknak adható, akik
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet folytattak,
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek
be magas színvonalú tevékenységükkel,
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez
hozzájárultak,
- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását
elősegítették,
- életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett.
A „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett azoknak a személyeknek és
közösségeknek adományozható, akik:
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet folytattak,
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek
be magas színvonalú tevékenységükkel,
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez
hozzájárultak,
- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását
elősegítették,
- életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett.
A díj több, de legalább 5 éven át végzett tevékenység elismeréseként adható,
továbbá amennyiben nagy értéket (legalább 1.000.000,- Ft összegűt) adományoz a
város részére.
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevél azoknak adományozható, akik
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti, sport
eredményeket értek el,

életében

jelentős
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-

pedagógusokként tanítványaikat megyei és országos tanulmányi versenyeken
kimagasló teljesítményhez segítették
középiskolai, egyetemi hallgatóként jelentős tudományos, művészeti és sport
teljesítményükkel a város hírnevét öregbítették,
a város gazdasági életében, városfejlesztésben, munkahelyteremtésben Edelény
városnak jelentős segítséget nyújtottak,
a város nemzetközi vagy hazai elismertségéhez, külső kapcsolatainak
fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak.

„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett, „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél
adományozásával elhunyt személy is megtisztelhető. Elhunyt személy részére csak
kitüntető cím adományozható.
A javaslattevő az általa javasolt személyt több kitüntető címre is javasolhatja.
A kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:
- a Képviselő-testület bármely tagja és bizottsága,
- a polgármester, a jegyző,
- intézmények vezetői,
- érdekképviseleti szervek, szakmai szövetségek,
- politikai pártok, egyesületek, egyházak,
- civil szervezetek (cégbíróságon bejegyzettek).

A kitüntetésre a javaslatokat – részletesen indokolva – csak írásban lehet
megtenni és
2015. augusztus 30-ig
Edelény Város Polgármesteréhez kell eljuttatni.

A kitüntető díjak odaítéléséről Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A díjak átadására a Képviselő-testület 2015. október 23-ai ünnepi testületi ülésén
kerül sor.

E d e l é n y, 2015. július 14.

Molnár Oszkár
polgármester
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3./ Napirendi pont tárgya:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz vállalt saját forrás rendelkezésre
állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy a Művelődési Központ,
Könyvtár
és
Szekrényessy
Árpád
Múzeum,
mint
intézmény
technikai
eszközállományának gyarapítására nyújtott be támogatási igényt. Mik ezek a technikai
és műszaki eszközállomány.
Vártás József jegyző: A pályázatban szereplő összeg terhére világítás- és hangosítás
technikai eszközök beszerzésére kerül majd sor, illetve van egy kötött rész, ami a
könyvállomány gyarapítására szolgál, tehát könyvvásárlás.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottsági
javaslatot, mely szerint előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény nem
volt, - szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2015.(VII.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz vállalt
saját forrás rendelkezésre állásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
vállalt saját forrás rendelkezésre állásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza.
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
2015.
évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletének Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum dologi kiadásai során
betervezett 126.865 eFt terhére biztosítja a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges 150 eFt
önrészt.
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2. Képviselő-testület felhatalmazza
hiánypótlás teljesítésére.

a

polgármestert

a

Határidő: 2015. július 15.
Felelős: polgármester
Értesül: Kincstár, osztályok

4./ Napirendi pont tárgya:
Hozzájárulás Berecz Ádám körzeti megbízotti megbízásához
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ismerteti a bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, - a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot, 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2015.(VII.14.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Hozzájárulás Berecz Ádám körzeti megbízotti
megbízásához
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a hozzájárulás Berecz Ádám körzeti
megbízotti megbízásához című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja, hogy Berecz Ádám c.r. törzsőrmestert az
edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti
csoportba körzeti megbízotti tevékenységek ellátására
megbízzák, majd kinevezzék 2015. augusztus 01-jei
hatállyal.
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2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
eredményes és hatékony munkát kíván Berecz Ádám
körzeti megbízottnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: rendőrkapitány, osztályok

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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