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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 

10-én megtartott  rendkívüli   nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Korbély Györgyi Katalin, 

Magyar Árpádné,   Szőrné  Zsigrai  Erika   alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya,  Vattay  Béla  alpolgármester, Virág 
Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Csabai Gyula, Lázár István  képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály, 

   Okmányiroda vezetője    
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 8 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját.   
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítván nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
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   Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának 
      meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

Előadó: polgármester 
 



1./Napirendi pont tárgya:  
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 235./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a mostani előterjesztés 
határozati javaslata azt tartalmazza, hogy Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. Sokat morfondírozott azon, hogy mi legyen 
a határozati javaslatban, illetve legyen-e választási lehetőség. Természetesen 
választási lehetősége a képviselő-testületnek most is van, annak ellenére, hogy így 
került elkészítésre a javaslat. Annak az oka, hogy ne csatlakozzanak, egyszerű és 
prózai, de ennél picit bonyolultabb a helyzet. Nagyvonalakban most már ismerik a 
központi költségvetési tervezetet, illetve az önkormányzati fejezeten belül ennek 
számait is. Ezek alapján, és az előzetes számítások szerint az ez évihez képest kb. 
400 millió forinttal lesz kevesebb a központi finanszírozás, mint ami ebben az 
esztendőben volt. Ezen belül még rengeteg minden van, amivel egyelőre még 
gondolati szinten sem tud mit kezdeni. A polgármesteri hivatal létszámát központilag 
állapítja meg a parlament a központi költségvetésben, és ha elfogadásra kerül, azt 
jelenti majd, hogy az edelényi polgármesteri hivatalnál 22 főt engedélyez a központi 
finanszírozás. Most a kistérségi hivatallal együtt 74 fős a létszám, a kistérség nélkül 
60 fő a polgármesteri hivatal létszáma. Úgy tűnik, hogy 18 fő megy majd a járási 
hivatalhoz. Tehát gyakorlatilag a hivatal létszámának felével nem tudják, hogy mi fog 
történni. Itt nem csak pénzügyi dolgokra kell gondolni, hanem arra is, hogy ennyi 
létszámmal nem lehet a feladatokat ellátni, ugyanis a feladat nem fog csökkenni a 
járási hivatalok megalakulásával, hiszen mindössze az okmányiroda és a 
gyámhivatal megy át a  járási hivatalhoz. Tehát az elkövetkezendő hónapokban ilyen 
problémákkal kell szembenézniük. Összességében a költségvetésben tervezett 
számok alapján születet ez a határozati javaslat, amely arról szól, hogy ne 
csatlakozzanak, bár rendkívül fájó ezt kimondani, akkor, amikor tudják, hogy a 
családok is egyre nehezebb anyagi és pénzügyi helyzetbe kerülnek, és nyílván 
ezeknek a fiataloknak nagyon nagy szükségük lenne arra a néhány ezer forintra is, 
amit az ösztöndíjpályázat biztosíthatna tanulmányaik idején. Úgy gondolja, hogy 
felelős városvezetőként nem tehetett mást, mint hogy ezt a javaslatot terjessze a 
testület elé. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy ha netán úgy döntenének, hogy ezt az 
ösztöndíj rendszert 2013-ban fenntartják, milyen összeggel terhelné az 
önkormányzat költségvetését. 
Másik kérdése, hogy indokolja-e valami, hogy ebben most kell dönteniük. 
 
Polgármester válasza, hogy 2012. október 15. az a határidő, amikorra be kell 
jelenteni a csatlakozási szándékot. Az, hogy milyen összeggel terhelné a 
költségvetést, az előterjesztésben bemutatásra került, hogy az előző években 
mennyibe került az önkormányzatnak az önkormányzati ösztöndíj-pályázati 
rendszerhez történő csatlakozás. Azt lehet mondani, hogy 1,5-2 millió forint körüli 
összegről lehet beszélni. 



 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Virág Tamás képviselő véleménye szerint meg kellene fontolni az ösztöndíj-
rendszerhez való csatlakozást, hiszen nemes feladat és szerinte az 1,5-2 millió forint 
nem olyan nagy összeg, amit egy ilyen költségvetéssel gazdálkodó önkormányzat 
esetleg később ne tudna kigazdálkodni. A maga részéről megfontolásra javasolja, 
hogy tartsák fenn ezt az ösztöndíj rendszert, ugyanis, most még jobban rászorulnak 
az emberek a támogatásra. 
 
Polgármester:  Képviselő úrnak igaza van abban, hogy nagyon nagy szükségük 
lenne a családoknak erre a támogatásra, viszont azzal már nem tud egyetérteni, 
hogy ki lehet gazdálkodni, hiszen nap, mint nap ezen őrlődnek osztályvezető 
asszonnyal, jegyző úrral, mert egyszerűen már nincs honnan kigazdálkodni, és nincs 
tovább, és ezt ugyan úgy érzik a családok is a saját pénztárcájukon. Tehát ennek a 
végére értek, de nem csak Edelény, hanem a magyar önkormányzatiság a végét 
járja, és ha ebbe mélyen belemennek majd főleg a decemberi ülésen, akkor majd 
komolyabban fogják tárgyalni ezeket az ügyeket és nyílván mélységében is le fognak 
menni, és ha a parlament ezt a költségvetés megszavazza és létrejön az a rendszer, 
amit a kormány kitalált, akkor az önkormányzatiságnak vége van és nincs miről 
beszélni tovább. Úgy gondolja, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon talán a 
legjobban működő ágazat volt az önkormányzatiság, kisebb-nagyobb hibákkal 
majdnem tökéletes rendszer volt, amit teljesen kinyírnak, véget ér. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester véleménye szerint ennek az 
ösztöndíjpályázatnak az volt a lényege, hogy ha az edelényi önkormányzat 1.000 
forint támogatást adott, ezt szintén 1.000 forinttal kiegészítette a megyei 
önkormányzat, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyancsak kiegészítette 
2.000,- forinttal, így kapott a támogatott diák összesen 4.000,- Ft-ot. Ez a támogatás 
a megyei önkormányzat és a minisztérium részéről 2010-ben befejeződött, de ha ők 
most 1.000 forintot adnának a diáknak, akkor nem 4.000,- Ft-ot fog kapni, hanem 
csak 1.000 forintot. Erre nem „pazarolnák” az önkormányzat 2 millió forintját, hiszen 
ezzel az ezer forinttal nem mennének semmire, mert ez egy csepp a tengerben.  
 
Polgármester helyesbíti alpolgármester asszonyt abban, hogy csak a megyei 
önkormányzat „vonult ki” a támogatói körből, a minisztérium nem, hozzáteszi 
ugyanazt az összeget, amit itt megszavaznak. 
 
Antal Pál képviselő úgy gondolja, hogy büszkék lehetnek arra, hogy eddig is 
kitartottak, mert már a tavalyi évben is gondolkodtak rajta, hogy tudnak-e csatlakozni 
a költségvetési hiány miatt. Tudják, hogy a megye a 2011-es évben már nem 
csatlakozott, pedig jóval nagyobb költségvetésből gazdálkodott, de már nagyon sok 
önkormányzat sem tudott az elmúlt évben csatlakozni. Itt kihúzták az utolsókig, de 
sajnos eljött az az idő, amikor azt kell mondani, hogy nem tudják tovább támogatni. 
 
 
 



Polgármester – mivel további vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, majd meghozta 
az alábbi határozatot: 
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Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 

  pályázathoz való csatlakozásról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik a 
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 

 
 
Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
             
Molnár Oszkár               Vártás József 
 polgármester                    jegyz ő 
 
 
 
 
 
 
 


